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بالكتابالمعتني مقدمة 

الألباب،لأولي وذكرى هدى الكتاب، عبده على أنزل الذتم، للمه الحمد 
وكمالالسعة، بالأحرف، حالتا وجعله العجاب، العجب، العجائب من وأودعه 

الخطاب.ونمل الشرعة، 

تدومصالة والأصحاب، الأل وعلى الأواب، الني على لام والوالصلاة 
وبعد؛. ...مآب وحن زلفئ، الله عند بها كا ويكون الحساب، يوم إلئ 

زالت،ولا الرد، كنرة •يلئ يخلق ولا عجانبه، تنفضي لا المجيد القرآن فإن 
تعالئ،الله ثاء ما ؤإلئ الناس، زمان إلى قائمة المجيد القرآن حول التصانيف—، 

معانيه.وجليل القرآن، معين س كل فيها بهل 
حديثمن يحويه با القرآني، القصمر علم وعلومه، القرآن، فنون ومن 

الأقوامقمص ثم المالحين، قمص وسائر خصوصا، الأنبياء قصص عن 
.المة^دبن 

فيهأقرئ ما وعامة القرآني، القمص في النأليف، علئ العلماء تتابع وقد 
ثنايافي القمص علئ المتقدمون العالماء تكلم وقل ، المعاصرين كتابة من كان 

القمصعلم في العلماء هؤلاء جهود ؤإفلهار للجمع، صالحة مادة وهي كتبهم، 
•القرش 

الكبيركتابه من حزء هو كثير ابن للأمام الأنيبا،'. 'نمهر كتاب ا'ن الكريم القاري' أبها ولنعلم ١؛ 
وهذاكثير، لابن مقل ياب بعمهم ففك العلما،. بعفر افرد، ا وإنواكهاية،، •البداية ، المعررف
أمثلةفي اومرذعين«ا "إعلام كتابه من حز، فإنه القيم، لأس المران،"■ •امثال، ككتاب بكثرة، مؤجري 
أخرى■



المجيدالقرآن في وللقصة 
بهم ١٢٢له، متع كل ولفلب هآ، الني لقيا والشت التلية ؛ فمنها

ألبد لا فإنهم بالرسل، للموض عبرة فهي وأوذوا، كذبوا ما عش المحبر في 
بهابتلي فد أنه ويعلموا إ ؛ذللته ابتلوا إذا ياسوا ولا ذلك، من أكثر همو بما يتلوا 

المذبح،وتوبه المرنابح، فليتيقن حير، إلئ العاقبة وكاننح منهم، حير هو من 
المؤمنين.إيمان ويقوى 

لالآحريناا١عظة وباتلها الأولين، بهادلث الإخار 'رظاهرها أن ومنها؛ 
القصصمن أحن فهي القمص، أحن هي القرآن فصص أن ؛ ومنها

القرآن.في تقص لم الخي 
فيالمتأمل تامل فلو للجاة، طرق من للتأمل يغلهر ما القرآن نمص وفي 

فىشه به، تحيمل المى الفتن من المجاة طرق فتها لوجد ~مئلأ~ ، الكهفسورة 
والجاه.والعلم، والخال، الدين، 

كلعلمئ به الله يفتح ما الفوائد من القرآن في نمة لكل فإن . . وهكذا 
اللهجعلنا بناء، عمن ويصرفه يشاء، من العلم يؤتي والله ملكاته، حسبا ان إن

•ويسمره فهما أوتي، ممن 
أحدكتب، من كتاب، علئ للوقوف، تعالئ الله وفقني ط كذللث، ذللت، كان ولما 

؛العومب الموسوم كتابه وهو المدوي، أحمد محمل الشيخ وهو الممر، علماء 
إليهيحتاج وحلق، ودين إصائح راكتاب، ت بأنه طرته علن الكتاب، عرفح وقد ، ١١٠١٢الر

يوصعوما أذى، من يناله عما المملح به يتعزى والأ-حالاق، المياسة ورجال الوعاظ 
. ١١. ٠ . . قواده ويب، إ يقينه يقوي ما المؤمن فيه ويجد ، عقبالت، من سبيله في 

الكب،أهم من إنه قلت،■ إن للمواب، مجانبا أكون لا ل ، بحق وهو 
بعضهمإن بل منه، استفاد بعده حاء ممن وكثير الأنبياء، نمص في ألفتؤ التي، 
الاسم.ينف كتابه وسمئر منواله، علن نج 

السابعت.المقدمة ت والتنوير التحرير القوانين من لمزيد انظر )١( 
 )٢(Jن ١Uالقرآن:علوم ز ر
.حيرا الله حزام سالم أحمد الشيخ عليه اوقفني )٣، 



الشريف،بالأزهر الوعظ بمم كان الشيخ عمل أن الأمر؛ عجسّ_ا ومن 
ولولمؤلف، ا بالكتاب المعتني فوافق المم، كذلك عملت أني ووافق 
العمل.لقس اب الأنتفي اJوافقة كات 

عرفتالأتي: في الكتاب في عملي تيخص فمد سبق، ما علئ وعطنا 
الحواشيبعفر ووصحت المقدمة، هذء خام بحد وستجدهما والكتابا بالمولف 
الإمكان"~ءدر أبتعد وأن إليه، يحتاج لا بما الكتاب أغرق، ألا ونمدت اليسيرة، 

المائدة؛به تزداد أو الحاجة، إليه تمس ما علئ إلا التعليق من 
صححبين وعامتها فليلة، وهي الكتاب، في الواردة الأحاديث خرجن، ف~ 

يسيرة.مواطن في إلا عليها، الحكم بإنات أعتن لم لذلك حمن، أو 
الإمكان—.—قدر موضعه إلئ الصرح الفل عزوت و~ 
لحنهمهنا حال الكريم القارئ علئ تقف لئلا الغريبة، الكلمات شرحت، و— 
للكتاب.

فيهاحالف المؤلف أن رأيت التي العلمية المسائل بعفر علن علمت، و~ 
علميها.انملم أهل كالم . بشاالعناية مع فيها، ما وبثت الصواب، 

الكتاب.من مواطن فى التفسير علماء ت ترجيحا بعفر أصمت، و— 
تيمية،ابن الإصادم شيح كالم )وحاصة العلم أهل بعض كلام نقلن، و~ 

حسن.اصتنباحل أو فانية، مجزيي فيه بما القصص علئ القثم، وابن 
والكتاب.بالمولفآ، التعريف فيها يسيرة، بمقدمه للكتاب فدضت، و— 

إلا)عمرو( التعليق بعد اسمي بذكر المؤلف، حواشي عن عملي ميزت و~ 
الكتابأن الأصل إذ ً حواشيه بعد لمويف، ا صم ا أذكر ولم سهو، من كان ما 

له.وحاشية متثا 

عشرأيام هي مباركة أيام في العناية، وهذ0 التعليق، هذا تم النهاية؛ وفي 
خيريجزيه وأن الكتاب، مؤلف، يرحم أن فيها الله أصأل والتي الحجة، ذي 

فيه.يبارك وأن عمله، يتقبل وأن الجزاء، 



وأنالجزاء، خير الكتاب هدا على دلني من يجزي أن بحانه وأساله 
يجزىوأن سالم، أحمد عمر أبو سخنا وهو الكتاب، هذا على دلني، من يجزي 
بالكتاب،العنايق إتمام على شجعني من يجزي وأن الجزاء•؛ غير الكريمين والل"ي 

يجعلهوأن عملي، يتقبل وأن وأوياه، الجزاء، حير الكريمة( )زوجي وبخاصة 
.ما؛كاناسا 

كتبهوص 
عبداللهأبو 

الثرقأويعالي صبحي عمرو 

الشريفةالهجرة من ( ١٤٣٨)عام عرفة يوم صيحة 



بالمؤلفالتعريف أولا: 

جمعحاولت وقد ن؛قذث، العدوى للثسخ ترجمة والسؤال البحث بعد أجد لم 
اللهوامحأل وكتبه، بمولفاته والتعريمج ، الشيخ نرحمة من جمعه يمكن ما 

بآثاره.يفع وأن الأجر، له يكب وأن الثيح يرحم أن تعالى 
Iاسمه 

العدوى.أحمد محمد الشيخ لأمناذ ا هو 

تومناصه أعماله، 
كالغربية،مصر، محافظاين، من بعدد الأزهرية، بالمعاهد مدرنا الشيخ عمل 

أستاذاعمل كما الثريفح، بالأزهر والإرشاد للوعفل عاما مفتشا عمل وأمبوتل، 
١^١،.أصول بكلية 

الشريف،الأزهر أعدها الكريم القرآن ير لنفبلمجنة عضوا الشيخ وكان 
مفتيسليم المجيد عبد الشيخ ت اللجنة هده أعضاء من وكان لترجمته، توطئة 
اللغةأول مفتش بلئح المولئ جاد أحمد محمد والأستاذ رنينا، المصرية ال.يار 

بوزارةالعربية اللغة أول مفتش الجارم علي والأستاذ المعارف، بوزارة العربية 
الجامعةمن أمين أحمد والأستاذ الرازقط، عبد مصطفئ والشيخ المعارف، 

الخوليأمين والشيخ العربية، اللغة كلية شيخ حمروثى إبراهيم والشيخ المعرية، 
الدين،أصول كلية من الزنكلوني سرور علي والشيخ المصرية، الجامعة من 

كليةمن الغمراوى ممحمود والشيخ الدين، أصول كلية من الجبالي إبراهيم والشيخ 

(.r-\/ro)(. ٣٩٧/TA)المار: مجلا انظر: ازر. ذ ب ني درئ كما 

١٣



أحمدمحمد والشيخ الشريعه، كليه من شلتوت محمود والشيح العربية، اللغة 
|ءفا،را،.الدين أصوو كلة من العدوى 

الرسالة،كمجلة آنذاك، المعروفة المجلات من عدد في الشيخ كتب كما 
الشرقكوكب وحريدة المقطم، ومجلة 

Iالإصلاحي منهجه 
بالمكريعرف ما أو الإصالآح،ية، بالمدرسة العدوى الشيخ تأثر لقد 
عبده،محمد والشيخ الأفغاني، الدين حمال الشيخ يمثا!ه والدي النهضوي، 

اعتنئففد ، ا، لرسل ا اردعوة كتابه في ذلك أثر وظهر إ رصا رشيد محمد والشيخ 
الموجودالغساد اصادح علئ وأكد عليها، والتاكيد الأستعمار، بقضايا الكتاب في 
منكموقنه العلمية آرائه بعض في المدرسة هذه آثار وظهرت الدولة، في 

التيارلدى معرويا يكن لم بما الألوهيه توحيد ائل موبعفر ت، ئيلمبا سرا إل١ 
بنمحمد الشيخ قادها التي للحركة مدحه في وبخاصة وقتئذ التقليدي الأزهري 

.مفرداتهابعفس وتبنى عليها، وثنائه الوهاب، عبد 

الشرق،موقخل هو الأفعاني أن رصا، رشيد محمد الشيخ نابين محي ذكر وقد 
موقغللذكرى احياوه ررأما نصه؛ ما فقال ، عبده محمد الشيخ كان لوائه حامل وأن 

أحياففد حرج؛ ولا عنها فحيت الإمام( و)والأستاذ الدين( حمال يد )الالشرق 
حتئالسيرة، بتلك شغفه فيه شيء أظهر وكان وعملا، وكتابة قولا سيرتهما 

فإنأحدهماإ أو لالآماميين ذكرى مع تأن بدون مجلنا إليه تجلمر تكاد لا 
المصلحين،سيرة محيي بحق يعتبر فهو المصلحين بسيرة يعتئ الذي هو المصلح 

النبتتناُخاتم وسة تعالى الله كتاب أساس علئ المجددين لواء وراقع 
لإصادحا لذللشي الأفكار أيقفل من أول كان ااوقد الموصع! نفس في وقال 

عشرانتالث، القرن أواخر فى مصر علئ وفد حينما الأفناني، الدين حمال السين. 

انممحة:(. ١٧٥)اوالأ. )١( 

(.٣٤٦)اس،ي: لأترر الأب. المارك )٢( 
)ماآ-ا'أمآ(.حرداني: أوت الهمة، عصر في امبي ؛'م : اظ )٣( 
(.٢٠١/٣)ءانمار: سلة )٤( 



مريدهلإصادح لذلك عي الوتولى الأزهر، ثبان بعض منه واستفاد للهجرة، 
حمحمن جديد نشء تخريج الأممّئ وغرصه الإمام(، رالأسناذ وخليفته الأكبر 

الاسقلاليالعلم وبين الفمان، والأحالآق التقوى بين جامع الإسلامية، الثعوب، 
والدعوةالإمادم عن الدفاع من والتمكن الدين، علوم ؤإحياء اللغة لترقية المثمر 

•إيه 

لهشينا صهرا، عشر خمسة الأزهر في وأمضن المراعي الأستاذ جاء نم 
وقامالماعق، ورجل الإمال، ومحقي الرجاء محهل فكان الأعر، ه لمجلورنينا 

يتمأن قبيل الأزهر بلخ أن الله ثاء ثم الجبابرة، بعمل القصير الوقت، ذللئ، في 
رجالمن عليه القائمين أمر واختل الحال، فاصهلرب، أرائه، الذي الإصادح 

المياسةذلك عر وساعد الطريق، قهناع به يرؤع لم بما العلماء وروعتح الإدارة، 
إلزفعاد رجله، ولالآصلأح ربانها، للمفينة يعود أن الله أذن حنن الدكتاتورية، 

الإصادحلهلالآب ففتح الجبين، وضاء الكرامة، موفور )المراعي( أستاذنا الأزهر 
مصراعيه.عن الأمل باب 

انميت كان المصلحين، أولئالث، لكل نمير خير كان فقد الراحل فقيدنا أما 
المراعي،لأساذ نمير أق ا ونميت الإمام، محتاذ ^٠ ونحينا الدين، جمال يد لل

الجهاد•.ذللت، في ب، نميباوفر وقام حنا، بلاء الماصرة هذه سبيل فى أبر 
ونقلالإسلام•، ارحكيم ب ووصفه الكتامحبح، في الأفغاني الوكه ذكر وفد 

٠بها تث.هلبا مأقواله 

مح;ته;

هذافي هو ذكر وكما انملم، أهل يتعرض كما للمِحنة وض' الئيخ تعرض 
الميخيقول بالأزهر، التدريس من منعه في الحنة هده وتمثلت، البارلث.، الكتائب، 

الميخالمامل، العالم الفاضل، ءالأستاذ ت كتبه بأحد ، التعريففي رضا رئيد 
فيأخرى ورسائل والوعغل( الخطابة مفتاح )كتامحب، حماحث، العدوى، أحمد محمد 
الملماعبامهلهاد الله شرفهم الذين الأزهر علماء أحد والمنة، الكتاب، هيابة 

اللههدى لإيثاره٠ا الأزهر، في التدريس ْن وبمنعهم لهم، الخراض. الجامدين 



القبورينءاوخرافات المتكلمين، ونظريات المتممهين، تقاليد من يخالفه ما علئ 

منبطنطا التدريس من نفل أن تئ؛مم، الشيخ لها تعرض التي المحن ومن 
صراتهمحا بعض يب وذلك أسوط، محافظ إلز الغرسة، محافظة أعمال 

•. موس دعوة عن حديثه في الكتاب هدا في ذلك ذكر ومد الإصادحية، 

!ومعاصروه رمته 
كتابه،ني هذا وظهر لمصر، البريطاني الاحتادل فترة العدوى الشيح عاصر 

المستعمر.مقاومة عن حديثه وفى 
تأشهرهم ومن الأ-كادم، من عددا عاصر كما 
وعرفسيأتي، كما عليه أس وقد رصا، رشيد محمد الشيخ الأستاذ ١— 

تأبينفي المنار بمجلة منشوره حطبة العدوى وللشيخ المنار، مجلة في كتبه ببعض 
الله.رحمهم رصا رثيد الشخ 

ةق؛تئ.البنا حسن الشخ الأستاذ ٢— 
•الأزهر شخ المراعي مصطفئ محمد الشيخ الأستاذ ٣— 
الحولي.العزيز عبد الشيخ ٤— 
باليسرابن وذكره باديس، بن الحميد عبد المصلح الشيخ عاصر كما د— 

٠■علمه؛ وأم 

ص:العلماء ساء 

ومنبالبر، بن الحميد عبد والشيخ رضا، رثيد محمد الشيخ عليه ألني 
تعنه رصا رشيد محمد الشيخ أقوال 

المدوي،أحمد محمد الشيخ الاملا لم انما الفاصل^ ءالأستاذ ١— 
والمنة،،الكتاب هداية في أخرى ورماتل والوعفل( الخطابة مفتاح )كتاب صاحب 

لهم،الخرافيين الجامدين الخلخاء باصتلهاد الله شرفهم الذين الأزهر علماء أحد 
تقاليدمن يخالفه ما علمئ الله هدى لإيثارهم الأزهر، في التدريس من وبمنعهم 

الشوريين"رم•وخرافات المكلين، ونظريات المتفقهين، 

(.٦٤•)٢٣; انمار: مجلان )،(

>م؛•،(.آ'اراينادص:)آ(
(.٦٤)■ا■،/• المار: •جلة )٣( 



علماءأحد لعدوي، ١ أحمد محمد الشيخ الأستاذ راصديمنا ت عنه وقال ٢" 
فيها؛العالي القسم ومدرسي بالمنة، المثتغلين الأزهر، 

تلفاته، مؤ 
وبعضهاقديمة، طعايت، مهلبوعة وعامتها المؤلفاُت،، من عيد هقلأ للشيخ 

تعليه— وقفنا —فيما ومنها حديثأ، طح 
يكرهورد ؛ ئد٠١العقا هي الكريم القرآن ااحلرJق أو الآفاقاا في الله ا١آيات ١— 

كتب.من للمؤلف ما صمن ^-١^١٠ الله الئ الرمل رادعوْ كتابه نهايه في 
ترصا رشيد محماس لثسخ ا عنه يقول 

)سةبمصر المنار مهلبعة في ورق، أحول علئ محلبع، أصح رامهلبؤع 
الفاصل،الأساذ مولنه جليل، جديد حي إصاد كتاب ( ٢٦٢)صفحاته ^(، ٥١٣٥٢

الحعلاJةمفتاح ركتاب صاحب العدوى، أحمد محمد الشيخ العامل، العالم 
الذينالأزهر علماء أحد والسنة، الكتاب هداية في أحرى ورمائل والوعفل( 

شالتدريس من وبمنعهم لهم الخرافيض الجامدين العلماء باصهلهاد الله شرفهم 
ونفلرياتالمتفقهين، تقاليد من يخالفه ما علئ الله هدى لإيئارهم الأزهر 

القبوريين.وخرافات المتكلمين، 

فيالدين عقاند في تعالئ الله كتاب، آيات من المتين الكتاب هذا في جمع 
الأياتهده فر وفد والجزاء، والبعث، والرسالة والموه الإلهيات من أبوابها 

اللهح،ةم في إسهابه العالم، غير ومن الغالمح، في الضرورة بقدر وجيزا يرا نف
لأياتا جميع كون على فقط قروش عثرة منه النسخة لمن وجعل حلقه، أنواع في 
النار؛ممرا؛مكتبة من وهللم< وهو مشكولة، طبعت، قد فيه 

(.٣٩٧/YA)انمار: ٍجلأ لا(

عليهرزئت الأيوكة• بمونم المنشور العدوي بالنسخ يف التع من بمرلغاته يقذ التع، هذا في استفدت وأ( 
تعالن.الله يحمد 

الله.؛أحول ى أح مء حلبحه اعاده على , ونعما)٣( 
(.٦٤٠/٣٣)المار: مجلة انظر: 
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ءطريقكتاب من الثانية الهلبعة عنوان وهو والس-ناا البلع في اراصول ٢
؛(،٠١٩٣٤= ،^ ١٣٥٣)ّة صدرت التي الأصول« سلم الدع ابطال إل الوصول 

فيهواستدرك الأ-حطاء، بعض فيه وأصلح الزيادات، بعض إليه أصاف أن بعد 
وبيروتالقاهرة في كثيرة طبعان الكتاب هذا طع وقد الموصوعات. بعض على 

.وغيرهما 

موصىبن اهيم إي إسحاق لأبي ااالأعتص،ءإاا كختابه وتلمخيصر دراسه والكتاب 
الأعمالتنمية إلئ ْاالماوخل ولكتاب الشاطئي، الغرناطي اللمخمي محمد بن 

القاسيالمالكي العبدري محمد بمن محمد لله عبدا لأبى النيات* بنحين 
المؤلف.عصر في كان ما علئ إسقاطات مع الحاج، ان 

كانت الرسالة هده خاتمة في حاء الإسلامية* ئد لعقا ا ار أو ااالتوحيد* ٣" 
١٣٤٤سنة الأود جمادى  ٢٢)الثلأيء يو،؛ صبيحة الرسالة هدْ جمع من الفراغ 
ميلادية.( ١٩٢٥الأول كانون ديسمبر/ ٨ الموافق ~ هجرية 

إصلاحكتاب ت العنوان صفحة في حاء تعار*؛ الله إر الرسل ®دعوة ٤" 
المصاحبه يتعزى والأ-حادق، المياسة ورحال الوعاحل إليه يحتاج ط وخلق ودين 
يقوىما الخومآن فيه ويجد عقبات، من سبيله في يوصع وما أذى، من يناله عما 

*انتهك، * قواده وببن يقينه 

القران،في أقوامهم مع سان دالتا يعوم لهم الذي* الرمل لميرة عرضن وهو 
بعمحالالرسل محيرة ربط مع  ١٠محمد الله رسول يبر العرضن هدا حاتما 

أحوالعر والإسقاحل لالآحدادن٠ تحليل مع العامة، محبامحنهم في اليوم الملمين 
.* لمم ملا 

علبه.وسلامه الله صلوات الرسول دعوة عر بالكتابة الكتاب ويختم 
,والوعظا! الخهلابة رامفتاح ه— 

والأحادقوالعبادات العقائد في كتاب  ١١! رضا رسبي الشيخ عنه يقول 
أحمدمحمد الشيخ الأستاذ صديقنا صنفه الشرعية، المعاملات وآداب والفضائل 

للحكامفيه، الحار القم ومدرسي بالمنة، المتتغلبن الأزهر علماء أحد العدوى 
ويكونإ وحهلبه وعظه فى به ليستعين الرسميين؛ الماحي ووعاظ الناس وسائر 
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فيتدخل حثه ومجا الواعظين، من وغيرهم الماحي حطباء من لغيره مائة حير 
المحالة،الطهارة، الأخلاق، العقائد، العالم، الإخلاص، ت كتابا عثر بقعة 

القخاء،الجهاد، النكاح، المدنية، المعاملات الحج، الصيام، الزكاة، 
سعادةبه تنال وما التوية في بالكلام وختمها الذلاهرة، المنكرات والولابات، 

.كتابا يسمه ولم الدارين، 
القلمين المحميع حاجة تشتد فيما فصول الكتب هده من كتاب كل وفي 

.بها يحتج التي والسنة الكتاب من كلها ومادتها به؛ العلم 
؛الأحاديث،عليها ويففى ، محورها إلئ معزوة معدودة بالايات منها كلأ يبتدئ 

حفاظكتب، مءث مخرجيها إلملر معزوة هؤ النبي إلئ نديها مء باسما مقترنة النبوية 
الجمهوريحتاج التي الألفاظ بعمآ ير نفإلا ذللث، على يزبد لا وجامعيها السنة 

الكتاب.حواشي فى يرها نفإلئ 

اجدالمخهلثاء إرشاد لتقرر الأوقاف، وزارة على هذا كتابه ، المؤلفعرض 
علماءكبار من لجنة تج فندبعملهم؛ على به الاستعانة على ووعاظها لها التابعة 

الكتاب)ازهدا (; ١٣٤١سة  ١٢٨٢رقم )تحن، قررت ئم لفحصه، زهر ألا 
مواعظهم،إلقاء في والمدرسون الوعاظ بها تعين يمادة يكون لأن صالح 

ودروسهم(.

سنةفي جيد ورق على متقنا طنا المنار مهلبعة في الكتاب طبع هذا بعد 
قروشعثرة منه النسخة وثمن المنار، بقطع ( ٢١٢)ته صفح، فبلغت، (، ١٣٤٤)

قارئلم ملكل فننصح المنار، مكتبة من يهللي، وهو البريد، أجرة إليها يمافج 
وحكمه'ابمواعغله ه نفيتخول ن ١ 

جوهرةعلن زح وهو ط التوحيدا' جوهر علن الجديد ررالشرح ٦" 
(،١٩٤١)^الحلبي بمطيعة طع وقد الأئعري، المذهب، متون أهم أحد التوحيد 

"كتابأو الدينية* "العماني الأخرض: كتابيه إلن الكتاب هذا في أثار وقد 
الأفاق•.فى الله "آيات كتاب؛ ؤإلن التوحيد•، 

)اِ؛/م\بم•؛(.انمار: مجلا )١( 

ممطفن.إّالآم الأستاذ الفاصل الأخ به ^ )٢( 
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هداأحاديث بتخرج وقام والشارح، المؤلف الشرح هذا في تعقب وقد 
يابسبن لله عيدا الشح المؤلف يكر كما وهو نجد، ديار من محدث الكتاب 

للإّالآماااشلتوت الأزهر شخ بمخالفة الأيام ^٢ ١١١القصيمء، ملحد علن القويم ءالرد كتابيت صاحب )١( 
الأزهر.ودرص طويلة، فترة بمصر أتام رند 

رإ/اِءا(.،^٢: انظر: 



بالكتابالتعريف ثانيا؛ 

ودينإصادح كتاب ٠١فقال: غلافه علئ جملة باعاب المؤلف عرف 
عماالمملح به يتعزى والأخلاق، الماسة ورحال الوعافل إليه يحتاج وحلق، 

يقينه،يقوى ما المؤمن فيه ويجد عميان، هن سبيله في يوضع وما أذى، من يناله 
.٠١....قوائم ويتت 

أنرأيت ررلذلك يقول! ، ( ١ ٩ ٤ و)٥ ( ١٩٣٥)عام بين الكتاب هذا ألف وفد 
اادءوْوسميته! الكريم، القرآن علئ معولا الرسل، سيرة في هذا كتابي أضع 

فيالتاريخ من الفم هذ.ا د.راسة فكرة صاحب كنت ولقد دعالئأا، الله الئ الرسل 
ارالميحالملح لأستاذنا لأولئ ا المشيحة أيام بالأزهر، والإرشاد الوعقل م ف

مثيخنهعهد في إلا الكتاب مقدمة أضع لم أني الهادفة حن ومن ، ٠٠المراعي 
غيورا؛لم مكل يتمناه ما له وأتمتئ والمداد، التوفيق فيها له أرجو التي الثانية، 

المؤلفّماه كما هو ؤإنما الأنبياء، قممر في ليكون الكتاب يوضع ولم 
وإنماالقرآن، في الله ذكرهم الذين الرمل كل الكتاب يشمل ولم ،  ١٠الرسل ®دعرة 

أقوامهممع شأن ذات دعوة لهم الذ؛ن وهم رسولا، عثر اثنا نمصر على اشتمل 
لهرسول في ذلك يكمل وإئما سيرنهم، الاعتبار الغرض لأف الكريم؛ القرآن في 

ينفعما الشأن وعلو المقلمة من وفيها والرذ، الأخذ قومه مع فيها طال دعوة 
الخير،داعية وينمي الإرادة، يقوي ما والبر الحلقية الأيات من أو الملح، 

القرآنفي دعوته أف من الرغم علئ الكناب في يرنه لعرض يوسف الله فنبئ 

الرسل":»دءوة مقدمة من )١( 



العزيزامرأة ومع الأخوة، مع نمته لأو جن؛ الفي لصاحبيه كلمات تتجاوز لا 
هم؛واوا ، والعم Jالعذلات حافلة 

.٤^^؛ هود ~ ٢ 

.صالح؛ؤهت٣— 
ءهو.إبراهيم ٤— 

ءة؛؛.لوط — د 

؛؛.٠٩يوش؛-٦— 

.نعيب.؛ ٧— 

.هق؛موص — ٩ ٨، 

١ •إء،قق وسليمان —داود ١١، ٠

غؤؤت.عيسى - ١٢

ه.محمل. الرسل حاتم " ١٣
نعليللا بما إليها توصل اش وبالتاج بكتابه، بالتعريف، المؤلف، أوفى وقد 

كابه.مقدمة في أوردها فإنه الكريم، للقاريء لتركه بذكرْ، 
الكريمالقران في نمته ذكر بموضع النبي ذكر يثتديء أن ١لمولفج عادة ومن 

فدالتي الكلمايتح معاني نرح الحائية في ويضع فيها، يذكر سورة أول في 
الفوائل.واستنباط لايات، ا هده ثرح علئ يأتي ثم ، اء لف ١ بعفر يستغربها 

.منهاوالعبر والعظات 

المولفجاهتم التي القضايا بعض على ، التحريفهدا في أركز وسوف 
التكتادب:في بإبرازها 

تالقرآني القصص من الغاية بإبراز الاهتمام — ١ 
تحتثثبومنه؛ القرآني، القمص من الهدف ئح ببكتابه في المؤلف، اهتم 

كقوله!الإسلام، بها حاء التير القيم وترسيخ فيها، الثجاعة ث، وبالقلوب، 
اللهآيات من العبر، من وعبرة الحق، أنحار في الله آيات من آية هده إل نعم؛ ا، 
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امتادتقلوبهم لأف المفسدين؛ وحشة الظالمين، هيبة قلوبهم من يزيل أن فيهم 
وأنصارالشيطان، كيد بضعف واثقون ولأيهم منه، والخوف الله من بالخشية 
وأفأبلج، واصح الحق وأف لجلج، الباطل أف — —نمالئ الله أرانا وقد الباطل، 

وهداةالهدى، أنمة دلك فى الحسنة وقدوتنا لأعدائه، والخذلان لأوليائه، العاقبة 
الذينفهم انية، الأنوسعادة الناس، لقيادة ~تعالئ~ الله اختارهم من البشر، 

أحلومن الحق، ؤإكبار بالباطل، الاستهانة ويعرفوننا الدعوة، طريق لنا يرسمون 
تضهلرب، حاسا وأربهلهم عقيدة، وأوثقهم قلوبا، الناس أشجع كانوا ذلك 

الجبابرةهول ْبن وتضخ يضهلربون، لا وهم القسين بقال عليها ومن الأرض 
ربهموعلى معنحسون، وبدعونهم دائبون، دينهم علئ وهم والمستكبرن، 

.متوكلون؛؛ 

مبيلفي الأباء سيه نقا ما الأبناء علم راولو قوله؛ القيم بنرسيخ عنايته ومن 
الكبرعند منهما نافق وما والديه، عقوق في ولد فكر ما حباتهم^ على حرصهم 

٠الكب« عن والضعف 

)الاّمار(:الاحتلال مقاومة ٢- 

الذيللزمن ~ح راوذلك الأستعمار، علئ المؤلف تشنيع الكتاب في تكرر 
عينتخهليء ولا لبر^1L_، ا ل لاحتال ا تحت وقتها مصر وكانت، فيه، يعيش كان 

اقرباروما قوله! ذلك ومن عليها، والتاكند القضية بهذه المؤلف اهتمام القاريء 
ودولالخستعمرن، غادة الئ عادا قومه هود الله نبي به يصف الذي الوصف ذلك 

الجبابرة،بهلش به بهلشوا الشحوب س شي، علن الله سلهلهم إذا اليوم، الحضارة 
الحرمات،وهتكوا الماء، وسبوا الأطفال، فيئموا ألوائا؛ العذاب وأذاقو0 
الملفل،تشبب مكان كل في آثارهم وهذه الأبرياء، وقتلوا المصاحف، ومزقوا 
٠الحياءا؛ ماء لها ويفيض الإنسانية، لها وتضج 

بحصفي يعمدون أصبحوا هذا زماننا فى المستعمرين ررولكن وقوله؛ 
الفاصلالخلق عن وأبعدها الرذيلة في وأمعنها احادئا، الأمة أحهل إلن الفلروف 

منويمكنونه الحكم، فيعطونه الأمة من القسف ذلك، إلن يحمدون والحياء؛ 
محنهوغاض ضميره، فسد من إلا الوزراء من معه يجمع فاد والنفوذ، الاط،ان 
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الشرك؛من ؤإبعادها الرجس، من بتطهيرها الله يطالبنا الله بيوت هي ها 
وحلم،الله إلئ توجها إليها والتوجه لوجهه، حالمة فيها الله عبادة لتاكون 

عهدفهل الحياة، شؤون من ثان في به استعانة ولا القبر، صاحب إلئ توجها لا 
أنينبغي عام هو أو به، حاص الحرام البيت بطهارة وإسماعيل إبراهيم إللر الله 

لمثلهتعد لما أءدو0 معبد وكل امسالمبن، اجد ممن جد مكل فى يكون 
علئتقضي ؤاصماعيل إبراهيم في الحنة الأسوة إف ودعاء، صلاة من الماجد 

يتعلقعمل سئما ولا الخير، أعمال من عمل كل في حهناهما يترصم أن لم الم
وإذاالشرك، وذرائع الشرك من العبادة أماكن وتطهير العبادة، في الله بتوحيد 

الشركمن حك قد للمالحين ومشاهد قباب بها التي لمين الماجد مكانت 

منشك في كث وإن الشرك، وذرائع الخفي الشرك من تخل لم فائها الفلاهر؛ 
فيهترى فإئك الشافعي؛ الإمام مجد أو خيغ، الحين مجد إلئ فاذهب ذلك؛ 

.القبرارصاى يرضاه ولا الله، يرضاه لا ما 

نطروجوههم فوجهوا ذلك عن الناس من كثير غفل اروقد وقال؛ 
بأصحابها،تغيئون يوأحيوا والتوابيت، الأضرحة وينموا المالحين، 

يمركولا ثثنك، لا ما أف دون ين ئيغ ولا ؤ حوائجهم قضاء في بهم ويستنصرون 
وبتم إلا لت> دكاشم ئلأ يئن آثه يصناث وإن . ألهسن تن ^١ ؛ئك ئتك 
أنيب-ئِه jyijJ،وهو بمائه، يى بثال س دء يميثح كنلأء ;آد نلأ ثم زق 

U•؛[".، ١٠٦]يوص: 

القصصبعض ؤبذكر تقدمه، ممن العلم أهل كلام المؤلف ؤينقل ٠- 
الكتاب.في يطرحها اكي القضايا بعض علئ ليدلل المعاصرة 
نعلقلها التي نلك وحاصة القرأنية، القراءات بعض الؤلف٠ ؤيدكر ٦— 
بالمسئ.

الغسع،كلثات المؤلض أبرز ه الرسول دعوة عن الولف، حسنا وفي ٧" 
حنا.إبرارا الأحكام تشرح من ومقاصده 
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وقئبمنكر، ليس ما وأنكر الإمرايليات، على النكير ثدي وقد ٨" 
منا.إعادته عن يغني بما المواضع هال0 على علقت 

الأفناني،عن فشل الإصلاحية، المدرسة عن كث؛نا الخوف نقل كما ٩- 
رصا.رشيد ومحمد ، عبده ومحمد 

ره،ؤيوسهولته البيان، بحن كتابه في المولمه املوب امتاز — ١ ٠ 
-كمامؤلفه نمد وحن ترنمه، لحن وذلك نراسه، من يمل المرأ يكاد ولا 

الجمع.حب والله نحس،— 
 ،_j وأليقرأْ، أن التتاب علئ المرأ به يتعرف ما وحير كاملة، عثرة

الطور.بين من حمامه يستشعر وأل مولنه، يعايش 

وكتبهدم 

القرقإويعمرو 
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تعالالله إل الرسل دعوة 

تأليف

العلويأحمد محمد 
العلماءمن 

وخلقولين إصلاح كتاب 

والأخلاقالسياسة ورحال ااوءاظ إليه بحتاج 

عقباتمن سبيله في يوضع وما أذى، من يناله عما المصلح به يتعزى 
...قواده ويثبت يقيته، يقوي ها الموهن فيه ويجد 

٢٧





بهوالتعريف الكتاب مقدمه 

بمأقِأمحص
أنتيهد، ق ق رق؛ وادق يي، نثيت ء ألثسل أناء ين ^؛1^، مص ^ؤلأ 

[.١٢٠]يود: اذإ!وأبة\ذه ردؤئ وعوعظه 
ينيكنق ؤإن ١لثزءاث نذ.ا إقك أوحو«آ ية أشتمي أنن عقك ئص 

.٣[ ]يوسف! آلثفإريك.ه لمي مه، 
ولهكننرمحن> ثديثا َةاث ما الآكس ٩^ ءأرْ نسمب ؤ-، ماق 

[.١١]يوصف:قز0؟< لمي ولائه ونناى ثيء حقل رممسل يد بث. يتث أرى دمد.يق 
ومنذرين،مبشرين رسلا الماس في يّعث أل —تعالئ— الله حكمه اقتضت 

إلىالدعرة أل الله ويعلم الرسل، لأولك حاتما يجن محمد نبينا يكول وأل 
تكولأل المخاطر هذه شال ومن بالأشوالئء، محوطة ، بالمخاحل محفوفة الاصادح 

بينيحال أن الخير من فكان شه؛ إلى المأس ب ونس الداعي، همه لشيهل ذريعة 
ونلكانماءي٠ تعترض المي العقبات هذه أد يريه وأن رسوله، -، نلوبيي■ الماس 

الرسل،من سفه فيمن سنة وأنها عنها، له غنى لا المملح، يراها التي الشدائل 
نيل،ولا تؤ أنهم ثمحآ وردوأ َكي.محأ ما عل ئثروأ ثبم، نن رقث َقنبئ 

[.irt]الأ;طم: أمحثيك4 ثإى ين ثدك ولثن أم لكلنت 
لمقوسا بين يحول أن ومهمثه المِدائد، هده من المملح ينجو وكيف 

بثاعدالْل;ّيق، غير طريفا لها يرسم أن يحاول وأهوائها، والقلوب وشهواتها، 
فهوالفضائل، من تركت ما وبين بينها ويقارب الشهوات، ■ ٢٠ألغتج ما وبين بينها 
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صالحت،نثاة يشنهم أن يحاول ومهذب حديدا، خالقا الناس يحلق أن يريد مرب 
المتفاوتة.أهوائهم بين ويوفق المختلفة، غرائزهم بين يولف 

كبسر،حد ا مه لا ا مم*, الماد وننيأ^ن ، ين لسهوا ا ما وكنرا 

السلوى،من كثير شيء إلى المملح فيحتاج ، جاهليتها في العربية كالأمة 
المالحين.سرة من قليله غير ونماذج 

وان، خاتمهم دعوة من حزءا الماصين الرمحل سيرة تكون أن عجب فاد 
أنباءت\دون أن عجب لا لقومه، لدعوته صالحه مثلا لأقوامهم دعوتهم تكون 
لنفسه.وتطمئنا لقلبه، تثييئا الرسل 

العاقبةأف الماصبن الرمل مبرة في ه محمد لرسوله —تعالئ— الله أبان 
لمإثم ® امحتلأ لبماه كثا تقئ  'هالغالب: هو الحق حند واو للتقوى، 

الباطلحزِب أن أرام كما ابا-'ا'اا[. ]الصافات: ١'^^ لم .تحدنا نإة . ^ ٣٠١١
أؤسيامن محنهم أحنيا عليه؛ تكون الدائرة وأن عمله، الله يصلح لا 

مذويثهر م -تهكا مُن رينهم ألمنكثة أحده مذ وينهم حاصبما عقو 
•٤[.]انمكبوت: هن أنفحكامأ ؤثه/ لقدهن أممه يكاكن وما أعمئتا 
جاءمفلتا اأد؛مم نحيى ين أهن-كا نكبذ تدير جاءهم لحنمنح بممم جهد باممه موإ ؤوأمحّ

إلاأقئ ١'^ بجق َنلأ ائ نذكر \'لأتح j يي، @ ئق إلا وم نا نذر 
أممهيسقن نحد ؤلن بديلا أنه ,لسعت نجد فلن آلأؤلمى مثن إلا فهل بأنلهء 

[.٤٣، ٤٢]فاطر: ملاه 
=^؛؛^٠١َكاوأ تبهم ثى هت عنهة ماذ كث ؤمحإ آمحتي ف( ن-محأ  ٢٠٢٤١^

جاءئهمظما يذنجبوق َكاذوأ ما عمم صئ محمآ ألأننيء ؤ( رء١زJارإ قؤة ؤلشد ممم 
.١يب، '؛اوأ ثا بهم ؤثاثث• النار ثذ ؛يندهم بتا ممأ يآؤثي، رثثهم 

بكظثِ . مثريذ مهء َذا ينا و>=طؤآ و>ت-م يأثو ءانثا ^١ ١٥بأسنا وؤ' ظ-ثا 
هناؤث،ؤحير عبادوء ق حلخ، هر الق أممه مقتر باسا ؤأؤأ لنا إبمنمم يفعهم 

[A«-AY :yU ].

رندالإلأم'اا نبل ائعرب تاريخ فن ااالمغصّا الإسلام، نبا انعرب أحوال في على جواد الدكتور محب زا( 
م*تقصيا رفيهما الأول، الكتاب غج وهمو ١لإسالآهاا، قيل ب لم ١ اتاريخ ت أيقنا ونص نثّرات، عدد ثئ 

)عمرو(. وطب،'ئعهاا اوع.سق. الأمة أحوال 
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والممسلين،السطحين فى تتخلف ولا تختلف، لا ~تعالئ~ الله سنن هذه 
منا،العقول لأصحاب وعبره لنا، تريية لتكون الكريم؛ كتابه في الله يسوقها 

بامحلوبعنها القرآن يحدثنا فمره مختالفة؛ بامحاليب الكتاب دلائ\ فى ؤيكررها 
والغاية، ّّئها نفقه علنا ، موجز بطريق واحيائا ا ومحيل بار،اوب ومرة طويل، 

يرينافهو علم، كتاب أنه فوق هداية كتاب القرآن أن ونعلم تكرارها، ومن منها، 
لهمعفوية بالمفسدين أوقعه وما استقامتهم، على لهم جزاء بالصالحين فعله ما 

فيلها يمكن سواء، إليه بتها نالشعوب وأن سنته، هذه أن ويرينا طغيانهم، على 
وماحدود، من لها رسم ما عند وقفت هي إذا = النعم من عليها ويغدق الأرض، 

عزهاسلبها من عليها لعل ؤيألوائا، العذاب ويريها أحكام، من لها شنع 
أنلأف ت الفطرة قوانين ودات الهدى، طرق تنكبت هي إذا وسلهوانها= 

بماسثهم كدبوأ وثئيمن وآأددٌرا ألكئأ؛ تن تركّب إهآ سثا وأثثوأ »اننوأ آلدمهة 
[.٩٦]الأعراق: ذيووه ^١ ١٤٠

فيالقمة وتكرار الكريم، القرآن في الرسل سيرة ذكر من الغاية هي تللئ، 
فىوتثبيتها النفس، فى السنن هذه تمكين وهى ، مختلفة اساليب سور عدة 

المعن،هعوا في وانغوِ ٠ اطزافها سن ما ناعي علن اليانية الفضلة نهايات ملمتقى هو ١^-^ أسلوب ^١، 
)عمرو((. ١٦٢)دراز؛ د• العفليم"، لنا "ا 

؟(،n/r)للزركني: والرهان، (، ٨٠رآ/• للماقلأني: الانتصار، القرش: للس^ الكرار عفلمة في انظر )٢( 
(.٢٦٣/١)ليوطي: الأفران، وسك 

القرآن؟في الأنياء نمص تكرار ر الحكمة ما نير؛ ءفإن جزي: ان الإٌام وقال 
أوجه:ثلاثة من فالجواب 

منهماواحدة كل ففي أحرى، محورة في يذكره لم ما الأنبياء أحبار من محورة في ذكر ريما أنه الأول• 
الأحرى.علن زادة فانية 

الإيجاز؛طريقة على مواصع وفي الإطناب طريقة علمن مواضع في الأنبياء أحبار ذكِت أنه الثانيت 
الطرشن.في القرآن فصاحة كظهر 

المقاصد.تلك بتعدد ذكرها فيتعدد مقاصد بذكرها نمد الأنبياء أحبار أن أ الثاالنا
إهلاكوذكر المعجزات، من أيديهم علن ى ح» ما بذكر المتقدمين الأنبياء نبوة إثبات بها؛ المقاصد فمن 
المهالك.من الواع كذبهم من 

بقولهالإثارة ذلك ؤإلن أحد من تعلمم غتء ' ٣٠الأُتحار بتلك لإحبار؛ إظ لمحمد التبوء إنبات ومنها 
=[. ٤٩]هود: تياه م بن منف ولا أث هقثهآ 'ثمق تعانن: 
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٠٠لإصادح ا داعية فيه فتقوى مسيلا، الممحلح قلب الئ اليأس يجد لا حتى القلب، 
أعنتواهم إذا الهJالمينا من سبقهم من مصير مصيرهم أن الناس يعلم وحس 

وشرائعهم.تعاليمهم علئ حوا ونم الرسل، 
الرسل.من لسالفه كان بما محمد.ا نبينا الكريم القرآن سلئ ما و'كثينا 
لكآيئال >؛ؤةا الرسل! به قوبل ما بمثل إلا أعدائه من يقابل لا ائه الله ويريه 

[،٤٣٤]فصال—ت: ه ؤ( أيجث ءقاُق، ر محي نغتيث أدو يثقإ إة ئلك ين ,لؤل مز هد ما إي 
كأيهمحيل، عن حيلا تناقلوها دين، الممنشنة بالأذى الرسول تلئي وإل 

تلهمين آفيذ ئ ثا ؤِةقإف أمكنتهم! واختلاف أزمنتهم، تباعد علئ بها تواصوا 
[,٥٣، ٥٢]الداؤيات: ءلاغو0يم مم ٥^٢ بز يهأء ^١^١ ٠١. ثنثن أز سابر هازأ إلا ثبمؤل ين 

ألويريه بالرصا، ويّذرع بالصبر، يعتصم أن الكريم القرآن يأمره ما وكثيرا 
تثغمك،٦ حل اثص ؤعد إن ؤءأصي فيه! مريه لا حى المصيحين بنصر الله وعد 
الرسل!س القوة أصحاب شأن ذلك وإن [، ٦٠]الروم: لا ُاين 
إلاثو ؤ يوعدرث ما ننثة بج_م لهم حنيذ ولا ُالئثل ص ألمزم أولا صت َتا 

[.٣٥زالأحقاف: ؛لمسقو0يم أفني ءالأ يهئك مهل ؛؛^١ مار ين ساعث 
الداعينالعلماء يربي السير، بهذه ه محمدا نبيه —تعالئ— الله يربي وكما 

الماسلأو انمءوة؛ من يسأموا أن في لهم حق لا أن ويريهم -نعالئ-، الله إلئ 
فيهشئت عصر في ميما ولا يشتهون، لا بما ونقابلهم يكرهون، يما Jتالقاهم 

أو:١٣ تير أثت وتآ نال: !لأم ^ UIذم U أنه لا أ =
.[ ١ • ١ ]هود: ش،ه ين أف دون ين يزن 
بالتأسيله نومه تكذيب عن ه الني ليت تومنها ٠ كمر لمن عقابه رثدة الله محيرة ر الاعتبار ؛ ومنها 

•٣[ ٤ ]الأنمحام: ئإكا؟اب نن رنت بمن كي كقوله؛ الأنبياء من تقدم يمن 
■قبله من الدين الأنبتاء نصر كما بالنصر ووعده هؤ؛ تسليته : ومنها

تبلهم.من الدين الكفار عوقب كما يعاقبوا بان الكفار تخويف ومنها؛ 
علنوردهم الأنبياء راحنجاج والمواعظ العجاب ■ ٠٠الأنبيا، أحبار عليه احترت مما ذلك غج الن 

مقاوء،مقام ولكل كثيرة مواضع في ذكرت كثيرة فوائد تفيد الأنبياء أحبار كانت فلما ذلك، وعب الكفار 
)عمرو((. ~٠٨/١١٦)التهيل؛ 

والعلبيعت.الخلق والشنشنة؛ غريزته، الرحل؛ ثنثنه )١( 
)ما/مةآ(.العرب؛ وون (، ١٧٦رم/١^; مقاييس (، ٢٢٠)٦! ١^: ٣: 
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اللهيري السنن، على طغت حتى البيع وذاعت العقائد، دت وفالمنكرات، 
الأنبياءورثة أيهم ويعلموا السنن، لهذه يفطنوا أن واجبهم من أو الدعاْ أولئك 

بلادهم،من الهجرة إلي اضطرهم منا نالهم ما جرانها من نالهم وفد الدعوة، فى 
—-تعالئ الله إلئ بالدعوة يقوموا أن عليهم وأل وعقيدتهم، بدينهم وفرارهم 
أالهيزك>عي ومش ، j،^jLوأم آتثن ءؤ-نذ متأدبين؛ادا؛هم: قهم، بأ-؛٥١١متخلقين 

 I. ألمحتإك . عين مخغ إةم ُاس ئآنثعد نمغ ألشتْلتيا مى يرعنش وإما
-١•٢ا.١٩٩]الأءراف: ممvزوله نم لإدا دحقثوأ آلثظي تى هلتم، منيم إدا اثموأ 

لأرضى،ا فى لإصادح ا تاريخ على أقوامهم مع الرصل بسيرة الله يهللعنا 
كانأيا لمملح غنى لا وأئه والعبر، ؛العذلات حافل التاريخ ذلك أد ويرينا 

منالإصلاح يعترض كان ما علئ والوقوف التاريخ، ذللث، فهم عن إصلاحه 
العقبات؟هذه كانت الطبقات أي ومن عقبات، من محبيله في يوضع وما عرافيل، 

طثيحةتكن لم ولماذا المملح؟ طريق في وضحها على يحملهم كان الذي وما 
الإصلاح؟إلئ الدعو؛ حيال واحدة جميعهم الناس 

منرسول كل لاقاه وما أقوامهم، إلئ الرسل دعوة فرأ إذا المملح إي 
بداوتهمفي البئر أحلاق من الكثير الشيء علمن وقف، الدءوة= هذه جراء 

أنيستطع وبدللث، وعاداتهم، طباعهم من حد عند < دقفلا ما وعرف وتحصرهم، 
لأليعد؛ أن ينبغي ما والقوى العدد من له ويعد هدى، على إصلاحه في ير ي

متشابهة،الحق محاربة في ووسائلهم متقاربة، زمان كل في الممدين نفوس 
اللهإلن لهم دعوته عند له نوح قوم ٌن المتكبر الملأ قاله ما مثلا لهم واضرب 

السياسيين^للزعماع اليوم المستعمرين غادة يقوله ما وين بجنه، ووازن ~تعاليى~ج 
هكإلا أبتك جتك- ول قك1 دثِرإ إلأ ر>نلكن ^٠؛، له يقولون نوح نوم نجد 

المهنوأصحاب القوم، فقراء هم والأراذل; [، ٢٧]مرد: آ1ثإيه بادذ أر١فلث١ نم 
يقالما وين الكلمة، هده ين الفرق وما هدا، وقتنا في كالعمال فيهم، الحقيرة 
منحزبهم لأل لأمرهم؟ والتهوين زعامتهم، من الغض سبيل في الثوم، للزعماء 

الراجحة،الحقول أصحاب من وليسوا الزرقاء، له، لجاد ا وأصحاب الفقراء، 
هيالمفسدين الهت، أمأل لعلموا ذللث، الناس عرف لو الحقيقية، والمهالح 
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يعيددائما اكاريخ فإف نفوسهم؛ هي هي نقومهم وأف زمان، كل في أساليبهم 
مسه.

سلفي ثقاتل شيعا وجعلها  ١٠لأمة ا تحزلب أل السيامي المملح عرف لو 
فرعون،الله عدو سنة هو ح ومرافقها مصالحها التحزب بدلك وتنسى حزبيتها، 

التامحمعرف لو والهللم، الطغيان في الواصح والختل الاستبداد، في الميتة القدوة 
قدمه،تثست، في الغاصب، إليها بلجا التي مج الوسيلة هذه أل لعلموا ؛ ذللئ، 

باماليبهالحزبية معنئ فيها ويغذي الأحزاب، الأمة في يخلمق سياسته، وتمكين 
م•مصلحة إليه حللمث، هي إذا نتحد أن ذللث، بعد منها يطيب، نم الشيطانية، 
الأمةدامتح ما تزول أن يمكن لا الحزبية إذ محال؛ على فعلقها محسالحيا، 

إلئتصل وبواسطتها ط تحيض الحزبية حساب على فإنها ؛ سلهنانها باسطة الغاصبة 
•تريد ما 

هوبل المنة، هده لهم ومس صبين، للغا الباب هدا فتح قد ففرعون 
بهيشحون ما الثسهلاني وحيه من عليهم يملي الأعلئ، وربهم ١^۶,،، عمودهم 
فتنعفشيعا أنلهثا مبمل ألأثض ؤ، علا ءؤإ0 • هم ؤإذلالناس الإرهاق 
٤[.]الئضص: ألئن_ديه من َغى إثم ذ1آءئلم ؤمثزء أتئآءئم يذيح تمم أيه 

سنةكان للزعماء النفي طريق أف هو للمصلح نضربه الب ومثل 
يقوللخستكب ا سعبب، مجالا فهذا عنهم، تلقاه الغاصب، وكاي؛ ٠ معهم الرمل لأقوام 
tآرثؤ ثال شئأ ؤ ك؛وثن أؤ ؤتآ ين لمك :آثنوأ نأزذ تن مب ف
اللهفيقول ط وحزبه إحراجه على يتآمرون لوط قوم وهؤلاء [، ٨٨لأعراق! زا ّكيدؤنيم 

ألبلث، وح[. ٨٢لأعراق،: ]ا يئْلهئوثه أةس إثهم زبنبمظم نن محوهم ؤ ت عنهم 
تكثرواأئن ءؤوهاد جمجعيم: الرسل أقوام س الكفار ص يحكى "تعالئ" الله 

هوذللث، السأط [؛ ١٣لإبرامسم; مكتاه ز قمدث> أؤ أرضّبخآ تذ تنهئم يممهم 
عبيدالهم النامحم تبقى أن سوق ملمة للغاصبتن وها للمزعماء؟ الغاصب، يقوله الدق 

علىشكروهم ظلموهم إذا يتمتعون، بخيراتها وهم يلأدهم في ويكدول مسخرين، 
الزعماءمن مطالب للغاصب هل الحكم، طريفة على حماءوهم استحبدوهم وإذا الظلم، 

والاستبداد.الفللم وجه في ن ا إنيصبح ولا بحق؟ للهلالة رأس ترتفع لا أن فوق 
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أقاموقد معه، إبراهيم قوم صنعه ما السياسي المصلح رأى لو وكذلك 
الحديدإلى يلجئون كيف رأى لو القول، الك معليهم ومد الحجة، عليهم 
فيهلإلقانه بالنار مملوءا خندقا له يحفرون المعنوية، القوة أعوزنهم أن بعد والنار 

الميهللمين،في الله سنة أئها لعلم المصلح ذلك رأى لو دعوته، ومن منه لمتريحو١ 
الحجة.عن عجزوا متئ الطش ص لهم غى لا 

ْنعليه اشتملت وما عبرا من الرسل محيرة تضمنته مما كثير من قليل هذا 
ا1ت.

الفرضعلى معولا i الرسل يرة سفي هذا كتابي أضع أن رأيت لذلك 
دراسةفآكرة صاحب كنت وس الله إلئ الرمل اادءوة وسمينه! الكريم، 

الأولزالهثيخة أيام ٠ بالأزهر والإرشاد الوعقل م ففي التاريخ من م الفهذا 
مقدمةأضع لم أني المصادفة حن ومن ،  ٠١المراغي ارالنيخ المملح لأستاذنا 
داي،والالتوفيق فيها له أرجو التي ٠ الثانية مشيخته عهد في إلا الكتاب، 
غيور.لم مكل يتمناه ما له وأتمش 

ْعشان ذات دعوة لهم الذين شل فهم يرنهم لعرصن، الذين الرمل أما 
فيذلك يكمل وإنما سيرنهم، الاعتبار الغرض لأو الكريم؛ القرآن في أقوامهم 

ماالشأن وعلو العظمة من وفيها والرذ، الأخذ قومه مع فيها طال دعوة له رمول 

الإصلاح.دءاْ رمن باكف_اِ، عالم انّراغي، المنعم ب V محمد بن ممطش بم_ محمد اننخ: م )١( 
باشيدالاتصال دانم وكان الحديث، الأزهر يمزس المراعي النتخ ويعرف الأزهر، منبخه نونز 

،عبدت محمد 

مقوإنشاء الفتوى. لجنة إنناء ت يلي ما المراعي، الإمحام اتجخ بها نام التي الجللة الأ-محمال ومن 
فيالعلماء كبار لجماعة تطوي حصل كما مفتشا، موس ا فيه عمل الذي المم وهو والإرشاد، الوعظ 
.ت عم 

م(.١٩٤رثعام ربه لقي حتز عييين، متاعب في المراعي الشيخ وتقي 
المعارف،دار صبع الجندي، أنور بقلم اقرأ، لنة ص ( ١١ردالعدد انم-ِاغي، الإمام ت انظر 

)صّو()\إلا(. دركلي: والأعلام، 
مرض؛ا'لأ3هم منيخة اراغي انثخ تود رأآ 

فزاد.الطك وض ينه احدم خلاف مد ( ١٩٢٩)م واّتقال (، ١٩٢٨)عام الأود: 
رعمرو()دأوا(. عام نحنن توفي حتز تالأزهر شيحا وظل (، ١٩٣٥)عام الثانية؛ 

٣٠



ُُ داعيةوينمي الإرادة، يقوي ْا والعبر الحلقية الايات من أو ينفع 
فيدعوته أف من الرغم علئ الكتاب في لسيرته عرصت يوسف الله فنبي الخير، 
امرأةومع الأخوة، مع نمته لأل السجن؛ قي نماحييه كلمات تتجاوز لا القرآن 
والعبر. olJajJijحافلة العزيز 

الحاصرة،بالحياة متصلا الرسل* ®دعوة لكتاب شرحي يكون أن رأيت وقد 
الطاقة،جهد يحاصره التاريخ من الماصي فيه أصل حديدط أمحلوب وعلئ 

ؤإنالحاصر، عهدنا في والمعدين الأولئ،، عهودهم في المفسدين بين وأقارب 
يفسدونوهؤلاء الدش، أمر المامحر علمئ دون يففأولئك متفاوتا، الإفساد كان 

.الدنياأمر عاوالأس 
هيآحر0 في بينتها التي المراجع بعد الكتاب دللث، في عدتي كانت؛ وقد 

منالناس عليه فيما والإمعان وعبر، علوم مآ القرآن تضمنه فيما العميق اوتد؛ر 
ورياء،ونفاق وجور، عسف، عن الحاصرة الحوادمث، تمليه وما وطباع، أحلاف 

الواف^.من صاحبه ستمده الذي هو تفسير أصدق ان اعتقادي وفى 
كلماتوبين بينها واوازن رسول، كل تلمان بتحليل كثيرا أعنئ وكذلك 

منبه يقابل وما وأدب، عفة من الرسول كلمات عليه اشتملت وما خصومه، 
ومولاه،بخالقه واعتصامه بربه، الرسول تعيق علن دائما وأعلق وحمق، سخف 
الهلمب.الخلق ذلك في عنه أكتب الذي بالرسول يتاسن أن المصلح وأدعو 

تملكوما وعزم، حزم مز الرمل نفومحم عليه انطوت بما أعنز وكذللئج 
علئودأبوا أدق، من ينالهم ما عئ صروا وليف العام، لح لنما حب من قواهم 

واعبي^م، فع ا ان طحؤّهم حلمن مه ح^س،فءم، الح^>ء ان واع^ر^ دع^ِرم 

الحديديةالإرادة من له يكون وان الحميد، الخلق علن يكون أن للمملح ينبغي 
 Uعلئوناظ يميدئه، استمساكا إلا له الاس إيذاء ويده لا حتئ الرمل، ولئك أل

تعليه تآمرن اللاتي للنسوة هو يوسف، الله نبي قول وناهيلث، ورأيه، عقيدته 
آ-لثهإبمنن إو إل؛أن محب َكدئرا عؤ، شمق وإلا إدو دعوتيآ ث إز؛| أحب ألنجئ 
[.٣٤، ٣٣ليوّف،: أونبم4 ؛شخ هو إنه, 'كدس ته تتئ، رثي لم 'نتجاب ،. 
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العامة؛سياضهم في اليوم المسلمين بحال الرسل سترة بربعل كثيرا اهتم كما 
فيلإصلاحها حاء كما ساسهم، في الناس حال لإصادح حاء الدين لأف 

فإئماالعامة؛ السياسة عن عاريا الدين يفهم أن حاول ومن وأحلافهم، نفوسهم 
.بعصاوينع بعننا، فيأحد شملرين، يثهلر0 أن يحاول 

وينيرعزمهم، يشد ما هدا كتابي في الوعظ رحال يجد أن عجب فلا 
العام،للمالح ويوجهها نفوسهم، يرع ما المياسة رجال فيه يجد وأن قلوبهم، 
والمفسدين.الملحن مع وعادته إ ووعيده وعدم في وسننه بالله ويعرفها 

المماوي،الوحي مشكاة من الأحد عن لهم غنى لا أن يمّفوا أن عجب لا 
يكونواحتى الحكيم، كتابه الله أودعها التي الإلهية المعارف ممن من والتضاع 

فيعرفون.ويعرفهم فييصرون، الله يبصرهم حكماء، ومحالة علماء، ساسة 
يدرسواأن ط لشعوب ا وقادة سيين، ليا ا الزعماء على الواجب من كان إذا 

يدرسواأن بهم فأولى = عقولهم إلئ عقولا ليضموا الأرض؛ في النهضات تاريخ 
وينوعهاالصحيح، مصدرها من الأرض في المصلحين أول وسيرة الرسل، ياريخ 

ستجعلهمالرسل لتاريخ دراستهم بأل زعيم وأنا الكريم، القرآن وهو الصافي، 
الزعامةهذ0 بعد حديد سان للمسلمين يكون ثم قبل، من يألفوه لم نمهل على محالة 

ئثائاكالجبال وعقيدة مرصبة، طيبة ؤإحلاص عادلة، حكيمة سنن على بي، التي، 
أممهم.ويعدون يسعدون وبدلك ورسوحا، 

لهملكان الناس= بكتب عنايتهم المماوي كتابهم بدراسة عنوا الناس أد لو 
اللهكتب ومحي نصع، ماذا ولكن الحال، ذلك غير وحال الثان، هدا عير ثان 
نفسهاتعد Jهلائفة الحرمان، لنا وقدر منا، المدنية رجال على حتؤ، الجحود علينا 

المتعلمين.المقضن من 

طريفة،نمة أسوق أن وصلت— ما إلئ بالقارئ وصلت —وند بي ويجمل 
أئهالخولي العزيز عبد الشيخ صديقي المرحوم أبلعني ت مؤسفة كانت، ؤإن 

عالية،صهادايت، علئ وحصلوا واسعة، دراسة درسوا الأين س رجل إليه تحدمثج 
فيالكريم القرآن مسلك يحجبه ولم الاجتماع، في كثيرة كتبا درس انه وأبلغه 

)عمرو()ا/هّآ(. الرفازث مناهل انظرن و؛عجا0ا، هدايته أثره وصفه الكريم "القرآن كتاب: له )١( 
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تيقولوا حتئ الناس بقتال بأمر لقرآل ا إل قال، هي؟ ما فأله خاصة، مسالة 
دارسرجل من الجهالة لهده الحولي الشيح المرحوم فأسف الله؛ إلا إله لا 

أنعينتها مسألة في لكه مالقرآن علئ تعيب أن قبل بك يجمل كان ت وقال كهذا، 
كلتدرس أن المؤسف ومن الكتب، من لعيره أععليته منا شيئا العناية من نمليه 
استشكلته،الذي انممئ بهذا آية القرآن قي ليس القرآن؛ إلا موصوعك في شيء 

معنا0.وبيان تأويله في محلويل كالم للعلماء نبوئ حديث هو إنما 
يحرموكيف حد، أي إلئ الكريم القرآن تناسي بنا بصل كيف فانفلروا 

أنتعود لأنه إليها؛ يكون ما أحوج وعلوم مجحارف من الله كتاب في ما الرجل 
عاماقانونا ليكون الله؛ أنزله كتاب س لا ، الناسم وصعها كتب من العلم ياخذ 

ومكان.زمان لكل صالحا ودستورا للشر، 

هذاكتابي في لهم عرضت الذين الرسل أولئك تاريخ مل ينا الذي إذ 
والجزاء،؛البعّث، والإيمان التوحيد، إلى الناس دعوة على طنين متوا يجدهم 

منلرسول المكذب وأف ورسول، رسول بين فرق لا جميعهم، بالرمل والإيمان 
—تعالئ—تالله قول إلئ ترى ألا جميعهم، ثالرصل مكذب ~نعالى~ الله رسل 

هوواحدا رسولا إلا يكذبوا لم أنهم مع [، ١٠٥]الشعراء: نبج مم 
فييقول وكذلك [، ١٦٠]الشعراء: لؤط مم ت ويقول ط نوح الله بي 

بينالإيمان في فزق هو إذا الرجل إيمان أهدر ند الكريم القرآن ونرى عاد، 
أثهنيا آن وربدوث ورسيمء أثه بكفرو0 اؤمت\ ؤ,إة • ول ورسرس—ول 

سهلادثلك بث بققددأ آن دثوبدوث تعي وتحظر تعي تيى ورنيمء 
اثي^ ١٠. مهيذئا عد١ب١ ؤكنجن وأعثديآ حمأ م  .

عمولأأثة ن نؤ محئم يؤبتهم ٣-^-، أبجك بمم م بثل .ئإؤ ولم درنيي، 
•ْا-آها[.]اكاء: ه نحث 

.الطيب!والخلق المالح، العمل أساسها دعوتهم كانت وكذللن، 
كان،وبذلد ، كلمتهم واجتمعت W دعوتهم اتفقت، لأصول ا هذه علمئ 

.وأساليبهامشاربها في تفاوتت وإن أصولها، في متحدة الشراع 
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فيهميبعثوا لم وأنهم معهم، بماصيهم أقوامهم بدكرون دائما انسل رى 
سوىدعونهم من بمنغون لا ناصحين، أمناء ومنذرين، مثرين ل جبارين، 
بلدعوتهم، على أجرا منهم ينتظرون لا لشعوبهم، وإسعادهم لربهم، ارمحانهم 
حالهم،ذلك بقوم وجدير يقولون، ما بأحقية مؤمنين ظرهم، الذي من ينطرونم 

•لهم الناس سمع أن ماصبهم، وهذا 
الأصولأولئك علئ اتفاغهم علئ عليهم- وسلامه الله -صلوات الرسل إذ 

—عليهإبراهيم الله نبي فتجد بأقوامهم، تحيق التي ؛الأمراض خاصة عناية يعنون 
يقرألمن لبخيل حتئ الشرك، ومعحاربة للتوحيد، كثيرا يهتم لام— والالملام 

وفتنةعيده، في الوثنية لتمني بالتوحيد، إلا يبعن، لم أنه الكريم القرآن في قمته 
الموحدين.سيخ بائه ستهر ١ ولذللئج مدته؛ في بالأصنام الناس 

ألفهاحتئ قومه في فئن، التي الفاحشة بمحاربة يحنى لوئلما الله نثي وتجد 
وذلك،١ ب، والتغريالنفي صاحبه عليه بمستحق جرما منها التنزه وأصبح الناس، 

يقولونالقوم إلئ ترى ألا انية؛ الأنتوى م عن والنزول الحلقي، اد الممنتهى 
[.٨٢لالأءراف: يتهلهئوئه< س أق إقهم ربتآًظم نن وحزبه؛ لوط ثان في 

يوفواأن إلئ ~وعالئ~ الله توحيد بعد القوم يدعو شعينا الله نبي وتجد 
فيهم.شائعا كان والتدليس الغش مرض لأل المستقيم؛ بالهسطاس ويزنوا الكيل، 

ويعملفرعون، مخال من إسرائيل بني بإنقاذ بحنل موسى الله نك، ونرى 
نفومحمفى والكرامة العزة تربية فى ويجد طغيانه، ومحاربة ، فللمه إحباط على 

طويلا.زنا الذل ألفوا لأنهم القوم؛ 
ؤإذاالموجود، لمرص ا محاربة همه يجعا دائما المصلح أل لتفهم ذلل كل 

،والنمم الخلز علمى وأصرها بالنفوس، أفتكها إلى عمد أمراض هناك كان 
دفعة؛يعالجها أن استهلماعته قي ليس أمراض عنده رجل عليه عرض إذا كالطبيب 

٠^١ ٥٥٠ياهمها يبدأ فائه 
القرآنمحي الرسول قصص استعرض أن ؛* ١٠٠٢^اادعوة كتاب محي وطريقتي 

ثمكاملا، تشابها الةممرا من ه أذكء ما مع يتشابه ما إلا منها أترك لا ومحي كله، 
بالشرحسورة كل من القصة وأعقب الكريم، القرآن نطام على مرتبة بالقصة أبدأ 
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قشةكل وعقبت قطعا، جعلتها الواحدة السورة من القصق طالت وإذا والتعليق، 
.عليهاوالتعليق ، بمرحها 

——مثلا فابدأ اJتارJح، وضحه حيث رسول كل أجعل أن التزمت وكيلك 
هيم،إبرا الله بنيي نم صالح، الله بنبي ئم هودا الله بنبي وأعقبه نوح، الله بمي 

iوسلمان داود نم وهارون، موسى نم يوسف، نم ا سبب ثم لوط، الله بمي نم 
أجمعين".عليهم وسلامه الله ~صلوات نبينا نم عيسى لم 

حمئالعلمية، الاصطلاحات عن بعيدا القمة علئ تعلقي يكون أن ورأيت 
المثتمحلين،وغير بالعلم المشتغلين من يريده، من على بئرا التناول، سهل يكون 

تتعلقفقرة كل متلطلة، بارقام مرقمة فقرات هيئة على والتعليق الشرح يكون وأن 
الأية.في خاصة بناحية 

المفسرونتعود التي الإسرائيليات "همن بعيدا سرحي يكون أن قصدت كما 
القارئين.أدمغة بها ويملثوا الكتب، بها يشحنوا أن 

اللهرسول على وصعن، التي، بالأحاديث أصيب فيما الدين أصيب ففد 
منفريق نقلها إسراتمليات محن التفسير كتب به حشيت وبما ليثا، العامة وأحدها 

اللهلبمي زورا بونها ينالتمح، كالقصة ط عليهم المسّلمين دين إفساد بقصد اليهود 
.3واد0 أحد مع داود 

لمتحيح،ا من الموصؤع عرف بها قوانين وصعوا قد العلماء كان وأدا 
بهشحنت ما فال المقاومة؛ بعض الموصوعة الأحاديث يقاوموا أن واستط-اعوا 

المفسرويجد آلامه، تقاسي الناس يزال لا الإسرائيليات من التفسير كتب بعفر 
يجدى بطالأنه على الأدلة ؤإقامة تفنيده في العناء من 

متئدداموتنا الموس زمان ش الماَ رقق رش الإِِائياوات. عع التعامل في تفصيل انتقم لعلماء ١( 
،التفم كتب في إّراتيل بني ت ويا م مع التعامل يئن ط علن المؤنق هذا وانعكس الإسرائيليات، من 

التفسير،كتب في الإسرائيلية الرويات من الموقف تحرير أعيد حتن زمانا الموقف—، هدا علن الناس لخلل 
اصداراتمن ، الياحثي,' محن لمجموعة الإسرائيليات*، في ؛امراحعات في ثتت،~ ~إن فطالعها 

حِيء■د. اتنيخ ١عتاص عن ءالجواب بعنوازت مقال اتتعنيز رلكاس_، اتذآنية. للدراسات تفِ مركز 

النفير.أهل يخنقن مننرر التعسر*، مصادر من الإسرائيليات عد حول الحربي 
؛=فى حثي أنه الطري علن يعين، كان الحلما، من كثينا أن رأين ءرولنا شاكر؛ محمود فهر أبو يقول 





والخلقالعظمة ناحية لك يجلي، ما رمول كل صيره على الكلام عند ومتري 
فهمافهم متئ الهليبة مل لر ١ سيرة عن معبر حن أ لكريم ١ لقرآن ١ وأن ا فيه المتين 

إصراسليات.من المقرين بعفر به أحامحله ما كل عن وجرد مرمحيا، 
سورةفي لها عرفت : نوحالله نبي لغصنه عرصت رسول وأول 

نوح.وسورة والشعراء، والمؤمنون، وهود، ويونس، الأعراف، 
الوقتذلك الدعوة علئ نوح صبر القمة هذ0 في نغلرك يلغت شيء وأول 

عاماه■نيتي إلا سنة أك، ^^!١ ت قوله في عنه الله يحدئنا الذي الملويل، 
ليعتبروااليأس، نفوسهم على تغلب الذين الدعاْ بذللثح فليعبر [، ١٤

الأياتمن لنوح يكن لم ولو الحديدية، الإرادة ونللن، الخارق، الصبر بذلك 
يخدعوته، في وصدقه ربه، من تأييده على دليلا لكفته الأية هذه موى الخلقية 

لكتمثا كاملة محورة نومه مع فيه أنزل وقل مولاه، علمى وتوكله قومه، مع أدبه 
أنبعد نوح اسباح ، وكيفالشرك، عن واللقاع الباطل، على الجمود يكون ، كيف

منأ'اتينى عق ثور لا ^؛؛1، بقوله؛ عليهم يدعو أن الْلويل الوقح ذللث، فيهم لبثخ 
•[ ٢٦تندح؛ دباراه 

وهود،الأعراف، محوره في لقمته عرصت، وقد ت ءمحؤِ هود الله نبي الثاني 
حلفاءجعلهم الله أن قومه يذكر أن هود قمة في حديل-ا تراه والذي والشعراء، 

أنلهم ينبغي وأنه علة، بالخلق فى وزادهم نوح، قوم بعد من الأرض في، 
إليه،والتوبة الله باستغفار وأمرهم مسمديها، إلى بها ليصلوا النعم هذه يذكروا 
آلهتهمبعض بان فيرمونه قوتهم، إلمح، قوة ويزيدهم علهم، مدرارا ماء اليرسل 

شركهممن بريء أنه ويشهدهم الله فينهل يحفرهم، ذلك أحل ومن بسوء، منه 
صحيحةلأغراض لا الشامخ، البناء رفع في عليهم الله بنعم يذكرهم ثم وآلهتهم، 

إذاأنهم حلقهم من أو ويذكرهم واللهو، للعبث بل بالخير، عليهم تحول ومنافع 
ؤصوإ.ءت له فيقولون زمان، كل في ين المتعمج كغالأه جبارين، بهلشوا أ، بالضعيفءبهلشوا 

[.١٣٧،  ١٣٦]اكعراء: ه الأزلي اق إلا ثِأ إذ . ا"ؤءظ؛كث نن ^٠ ز أز ^، ١١عثآ 

التخريجلحله نل العصمة هد: حدود معرفة إذ الأنباء، بعصمة يتعلق فيما جليا ذلك ؤيغلهر الشيع، 
)عمرو(الأنبياء. تنزيه بدعوى المنحرف والتأويل العقلي، 



والشعراء،وهود، الأعراف، سورة محي له عرصت I صالح الله نبي الثالث، 
،سوء أحد يمها أن لهم الله وتحدير الناقة، دعوته في شيء وأمحلهر والنمل، 

ربه،أمر عن وعتوا الناقة، عفروا القوم أولئك وأن حسمها، في ولا شربها في لا 
حدتهمفا ا صادئا كان إن الله عذاب من به يعدهم بما ياتيهم أن صالح من ومحللبوا 
ركبهم.على حائمين فأصبحوا الرجفة 

القومولكن منهم، واحد الناقة عقر الذي أو القمة في العبرة مواطن ومن 
الناسأن ليرينا بعذابه، الله وعمهم لهم، العقر فنسب عمله، عن راصتن كانوا 

غبنلا نئنه ؤوا>ثقوأ ت عنده ■ ٢٥بعذاب الله عمهم الظالم يد على ياخذوا لم إذا 
•[ ٢٥]الأمالت ألماباه ثديي آثم انك■ رآعيوا حآصثة منكم طيوأ آؤون 

البقرة،سورة في لدعوته عرضت وقد ت إبراهيم الله نبي الرابع 
والصافات،والشعراء، والأنبياءا ومريم، والنحل، إبراهيم، وسورة والأنعام، 

أنله الله وبشارة ، بها الله ايتاده التي الكلمات بإتمام إبراهتم ويمتاز والممتحنة؛ 
هوالبسن، وبنائه الإلهية، للسنن الموافقة الحكيمة وبدعواته للناس، إماما يجعله 

لمعنويه.وا الحسية الأرحاس من وتعلهيره إسماعيل، وولدْ 

—تعالئ—،الله إلئ دعوته في أبيه مع وأدبه الحجة، له الله بإيتاء يمتاز كما 
حينماوالنار، الحديد إلى معه يلجئوا أن المبهللين اصتلر مما لالآصنامk وكراهته 
واستادمهماولده، بذبح له الله ابتلاء بقصة إبراهيم يمتاز كما الحجة، أعوزنهم 

التضحيةفى صالحة قدوة وأئهما منزلتهما، علو على يدل منا "تعالى"، لله 
[.١٢٠لال٠حلت أأثهه عك إآر؛ّثن ؤإ0 ت شأنه فى الله قول وناهيك الذات، ونكران 

وهود،الأءراف.ا في لقمته عرصت وقد .I لرط الله نبي الخاص 
أئهاوأراهم المعروفة، الفاحشة عن قومه ءقؤت لوط نهى والعنكبوت؛ والشعراء، 

للنسل،ونمليل وقمم، إباء ص فيهم ما بكسر للرجال ؤإذلأل الفطرة، على جناية 
متجاوزونالعمل، بذللثج مرقون أيهم أراهم كما للزنا، بتحريضبم ء للنا دة ومف

عاقبةكان وقد دعوته، عن يرجع لم إن بلده من بإحراجه هددوه وفد للحدود، 
وأهله.لوءلا وأنجى بعذابه، الله أخذهم أن أمرهم 

٤٣



وايوسف، مسورة من لقصته عرصنا وقد ت صلإ يوسف الله ئبي السادس 
^١قسئلا أحدت وفل حد، عند يقف لا ما وانمر الايات من فيها ضة؛ من لها 
رسالة.لكاث حدة علئ طبعت لو صفحة، ثمانين منه شغلت الكتاب، من 

برؤيانم منه، الناس وأغراض ومعناه القصص على بالكلام القصة افتتحت 
وغيرإملاميين العلماء وآراء والأحادم، الرؤى في طويل وبحث ط يوسف 

وإلقائهعليه يوسف أخوة تامر ثم لتاول، ١ أصول وفي تعليلها، وفي فيها إسادمتتن 
بيتهو مصر، فى بيت أكبر إلئ ولطفه بتدبيره الله أوصله وكيف الجب، في 

٠العزيز 

وردهط نفه عن إيا0 ومراودتها ، به العزيز امرأة فتنة القصة في ما أهم ومن 
إالناس لزعامة وهجاه الرّسالة لمنصب، الله أعده من سأن وسمم، باباء عليها 

و؛يال[، ٢٣]يوصف؛ آكليثؤذه دثئ لا ^٠ مثؤآى أغس رق إثه آف ممال ؤ وقوله؛ 
همأما وجهلها، شهوتها مع يتناسب، هم العزيز امرأة من حصل الذي لقم ا أل 

استحكمالذي الوقح، في العزيز له الله سحر وقد منها، بالخلاص هم فهو يوسم، 
كلومن نحلصا، ضيق كل من لهم يجعل وأوليائه أحبابه ْع شانه الخادفح، فيه 
العزيزامرأة له وشهدت المخلصين، عباده من بأنه له الله شيد ثم فرحا، هم 

بعدالملLلiبخ علئ وامتناجه السجن، في لقصته عرصتح ثم فاستعصسم، راودته بانها 
امرأةبشهادة القمة وانتهاء حارق، صبر وذللث، براءته، تغلهر أن إلا طلبه أن 

*سوء من عليه علمن ما بأنهن أيديهن قطعن اللاتي النسوة وشهادة ثانية، مره العزيز 
تجربةبحد له خالصة ؛ط-انة ليكون طلبه؛ الملك، أف القصة في ما أهم ومن 

طلبحيوسف، الله نبي وأل أمثزهإ مكتن أدتأ آإ؛وم ؤإيثا له، وقال سنين، دامت، 
يعلم، حفيغلبقوله! ذلك وعلل الدولة، لماليه وزيرا يجعله أن منه 

يجبحسيء أول الخلق وأل والحلم، الخلق ذوى من الوزراء يختار كيف المللثح 
بطانةفي طويا بحث ذللي وتبع الوزراء، احتيار في الملوك عليه يحرصر أن 

.وشقائهاالأمم سعادة في وأثرها الملوك، 
منالأمين النابه فاحتضنوا ، الملك، بذلك، تاسوا لمين المملوك أف ولو 

الحال.هذه غير حال ولأممهم لهم لكان الأمة 



الأعراف،سورة في لدعوته عرضت وفد ! هقتشعيب الله نبي السابع 
إلىوما والشراء اليع في الصدق إلئ دعوته فيها شيء وأفلهر والشعراء، وهود، 
بلده،من معه والدين يخرجوه أن دعوته عن يرجع لم إل هددوه قومه وأل ذلك، 
العودة،هده من هم يويثم ؛!، ٨٨تالأماف: يه ه شبب• لهم فيقول 

ؤءي• فيقول الحق، إل الناس يدعو الذي الرسول ثان يكن لم ذلك أد ويريهم 
يتأ0؛^ أن لآ ؟ؤن وتا نآأ أس عقنا إد تد بفيطم ؤ عد، إن َقذبا أس و أءرما 

ويناونو تبثنا أئثغ رما ؤعي\ أثي عل طثا ميء َم تينأ ررّخ نكأ أس يثآ؛ أن إلا 
ويخرونبه، يتهآكمون أحدوا قومه وأن [، ٨٩]الأعراف: أكوه ز ؤأتت ألحي، 

^^٠صمدا منا لريها رإئا يمد تث ،؛١ ئئثه ^،؛1 ت له ويقونون عّادته، من 
[.٩١]هود؛ يعزر٤٠ عقنأ أم، ؤتآ ر؛ءكاث، رئطاث، 

أسنن ءثأ=ظم أثز أزهطت ءؤثثنءِ بقوله: شحسب الله نبي عليهم فيرد 
ثةانيًظمعث آعثأيأ وثموثَ . محبي ثمأوث يما رن، إذكت محِؤ ورأءم رأنحدثنوْ 

1ؤ،وآزثمدا 'كذب م وتث هربي عداب يفيه ش ثلثوث تنئ، شؤ إؤ 
[.٩٣، ٩٢]هود: ه رقيب ذننحك؟' 

فيلقصتهما عرصست، ت هأؤقق هارون وأحوه مرمى الله نبيا والتامع الثامن 
والّمل،والشعراء، والمؤمنون، وطه، ؤإبراهيم، ويونس، والأعراف، المائدة، 

فيعفليم ان ثلها السّيرة وهده والمازعامحّتنه؛ وانمخان، وغافر، والقمصر، 
ءجّ_،ولا السير، من غيرها في تجدها تاكاد لا إطالة فيها أطال ولهدا القران؛ 

قمةهي منتهاه، البالغ والقلغبان الصارخ، والظالم المقغ، الاستبداد قصة فهي 
بالإنسانوجدير الإنسانية، وحرمة الفطرة، وقوانين العدل، دساتير 'ًامم، المّوج 

أنبه جدير الإنسان، لأخيه الإنسان ظلم قصة العجيبة، القمة هده عالئ يقف أن 
كانتكيم، يعرف وأن عليه، فرعون أقدم ولماذا الفللمط ذللش، نشأ كش يعرف 
.الظالمس• عاقة 

W

مامنه فكان فأطاعوه، قومه استخفن، فرعون أن القمة هده فى الله علمنا 
فيتحببه بsلاذة وجد من فرعون، ثان شانه ظالم كل وأن وجور، عف من كان 

كايوأإقهم قأطاعوْ ؤمم ءؤةس_تءثقّ، سنه! وانتشر أمره، عفلم صليه= وتعينه الفللم 
[.٠٤]الزحرف: شن؛لى وا 



هزهينصت الظالمن؛ والتنكيل الدائم، الهلاك الفللم عاقبة أل يرينا كما 
لتعلقهاشاقة، مهمة من لها ويا هارون، وأحيه موسئ الله نبي لمهمة القمة 

علمنأنفسهم ووحلنوا الذل، ألموا قوم إس-راسل بني ولأن الطاغية، يفرعون 
كماالمملح، علمن شيء اشق نفوسهم في والكرامة العزة فنربية الاستعباد، 

اللهبنبي يغريه كان فرعون قوم من المالأ أن وكيفت ط وأنواعه للسحر فيها عرصت 
تحويدسية ألهمن وتلمك رسالة، لا ملكا يريدان أنهما ويريه هارون وأخيه موسى 
للملوك.بها يتقدموا أن الناس 

فيوما  ٠٠موسى على لتتغلبوا فرعون حشرهم الذين السحرة بقصة وناهيلث، 
فرعونبتهديد يحفلوا فلم علميهم؟ استولن الحق أن وكيفذ عبر، ْن القصة هذه 
أولفهم الخل؛ جذوع في ويميهم خلاف، من وأرجلهم أيديهم يقطع أن لهم 

عرفتكما تقاومه، أن الأرض في قوة تستطع لا القوس إلز وصل متئ الحق 
ربه،ميقات إلئ موس ذهاب بعد عبدوه الذي العجل وصنعه السامري، لحديث، 
علئويند أموالهم، على يطمى أل وقومه فرعون علئ تجابة المموممئ ودعوة 

المخطر،إيمان لأيه ينجه؛ لم به الهلاك وفؤع عند فرعون إيمان وأل ، قلوبهم 
يعينهأن —تعالئ— الله من وطالب فرعون، من تخوفه عند موض الله طعان وكيف، 
وبينبينها والغرق منها، والغاية الرسل، وزارة دن بحثح وفيها هارون، بأحيه 

اليوم.المدنية الوزارات 
شيعاأهلها وجعله الأرض، في وعلوم فرعون لجبروت نط عرصكما 

فييمكنهم أن للمستضعفين الله ووعد بعفر، على ببعفهم تحين ي، وأحزابا 
زواجه،وقعة ^u، للقبعلي وقتله فرعون، س، فى مومئ تربية ونمة الأرض، 

وقوله؛بملكه، فرعون افتتان تنر ولا عبر، من فيه وما فرعون، آل مؤمن ووعفل 
[.٥١]الزخرف: ئم،يوئه أثلا هنئ من م، آلأنهز رهنذو يثبمر ممث، ق وآثس 

ماالأستبل.اد أن وعرفوا وملكه، بفرعون لاعتبروا عقول للملوك كان ولو 
؛العروش.والاحتفافل الأرض، لعمارة طريئا يوما كان 

السورفى تفرق ما أصول حمعت، النازعات سورة من بقهلعة القمة وختمت، 
بأسلوبهوايجاز0، إطنابه في القرآن إعجاز إلئ النفلر لنلفت، ، فرعون سيرة من 

الأحاذ.وبيانه القاهر، 



نمةهي فرعونً مع هارون وأحيه موس الله نّى نمة إل القول! وحملة 
مملح،عنه تغنى يلا ما لنافعن ١ الدروس من فيها بالبر، غاصة بالعقتات، حافلة 

شغلتوقد فيها، الكريم القرآن أتتال ولدللث، مياسا، مصلحا كان إذا سئما ولا 
ولكنيت،، لفعلهتها بفى أزيد أن ثئت، ونو ومتا، صفحة مائة هذا كتابي من 

الحد.هذا عند فوقفّتج الملل، حشيت، 

لقمتهماعرصت، هقو: سليمان وولده داود الله نثا عثر والحادي العاشر 
نمةفي لترى وإنك صر، وسورة وسبا، والنمل، والأنبياء، البقرة، سورة فى 

بجابوترى شلثخ، يبهر ما لهتان الاع واتالملك، عفلمة من الرسولين هذين 
تتجلئنمة داود الله لني تجد باحاته، واعتراها —تعالئ— لله مكرا العغتمة هاوْ 
تفاوتعلى والعلم، بالحكم وأبيه سليمان على الله نعمة تجد كما مجاعته، فيها 

محلينواتنيا الريح خير وتالحرب، درؤع بصناعة داود علن ونعمته بينهما، 
وتخيرعرشها، ونقل سبأ، ملكة وقصة الهلير، متعلق له الله وتعليم لسليمان، 

موتنمة وكذللث، النحاس، معدن وإسالة لداود، الحديد وإلأنة والعلير، الجبال 

علنجد وإلقاء وسليمان، داود وفتنة والمحراب، الخصم وقصة سليمان، 
أنخ وكيفعليه، يكون أن يجثج وما للقضاء، القصة هذه فى عرضّت كما كرسيه، 
سيء.كل عليهم فافمد الناس علن استولن قد الهوى 

عمران،آل مصورة في لقمته عرضت فم.' عين الله نبي عشر الثاني 
آياتهبيان ؛عل. فيها شيء وأهم والصفج، والحدياص، والزحرف،، ومريم، والمائدة، 

عبادةمن وبراءتهما وبأمه، به الناس فتنة الخارقة= ولادته وقصة الصدق، علمن 
ثناوحالمقريبن، الله عباد ثان التوحيد، إلن التامر عين ودعوة لهم.ا، النامر 

قصسإهين حلمف  ٠٨٥رسول إلأ مميم مت،  ١٠المس—ج ؤء-ا وأمه! عين في يقول الله أل 
هو^٤)!، ويقول؛ [، ٧٥؛: jljUJI]ألْلمامه< امحكلأن حقاثا صبمنيمقُ وأنه آلزسسل 

[-٠٩]الزحرنخ: إت-يءطه يه مثلا ؤبمئكه عقه أسنا عند إلا 
أتباعه،قلوب فى الله جعلها التي والرحمة للرأفة قصته فى عرفت، كما 

شيء.في المسح أتباع س لبسوا الجبارين الختعمرين أولئلث، وأن 
٤٧



،if-LJlقيام إلئ الباقية الدعوة أيها وحبها ه؛ محمد نسنا عشر الثالث 
الضونقانهم الناس لرشد والملأنمه المقبلة، والأزمة العامة أصولها في والمتفقه 
الأحيرة.قرونهم في لها الله أعدهم 

مرحليهافي الدعوة، عليها قامت اش لأس ا للناس أصور أن أردت وقد 
وأومنه، والمدني القرآن، من المكي القسم بين الفرق وأريهم والمدينة، بمكة 

الأحر،واليوم ورسله، وكتبه، ط ومادنكته بالله، الإيمان حول، يدور كان المكي 
الهليبة.والأ-حادق الصالح العمل إلئ والدعوْ والربوبية الألوهية في توحيده وحول 

بينمن وتجد الأصول، هده في الكريم القرآن آي من لهلوانغ، وعرصمتح 
الشبههده دفع الكريم القرآن أف وكيف الرسالة، في الناس جدل العلوائفح هذه 
فيالقرآن آي من ا كثين نا قتجد كما والمتكابرين؟ العماه علئ حجته نامت، حتئ 

المالح.والعمل الأخلاق 
والإنذار،التبشير وأيها الرسول، لوفليفة القسم هذا في عرصتط وكنللiإ 

لمصبحؤإعداده له، الله لتربية عرقمح كما المرضية، يره والالمالحة، والقدوة 
العبرة،فيه ما الماضين محيرة من عليه فص أن إياه نربينه من وكان الرسالة، 

الأيات.من النؤع ذلك دراسة عن مملح أو لواعفل غتن ولا 
باقتراحوإحراحه ، اللهرمحول مع المشركين لتعنت، ءرض.تح وكذللثح 

بشيء،يقع لا والمعاند معاندون، لأئهم إيمانهم؛ من إياه الله وتيئيس الأيات، 
ذللئ،وأو ألم، من قامئ وما شدة، من المثري■ صن لقي ما على له الله وتسلية 

المملحين.ْع الناسر شان 
تعدولا وهي بمكة، التشريع عليها يدور كان التي الأصول هي تللثح 

من-تعالئ- الله يفرض لم المالح، العمل إلئ والدعرة والأخلاق، العقائد، 
والإقامة.والفر والحرتحح، اللم في فرضها الصلاة، محوي بمكة العبادات 

والمدنيالديني التشريع فيها كان فقد بالمدينة، ه الرسول دعوة أما 
محاجتهفي إلا فيها بالعماني الكريم القرآن يحن ولم والاجتماعي، يامحي وال

الناسمن فريق فتنة ذللث، وّيبح والعزير، وأمه، عيئ شان في والنصارى لليهود 
بهم•

٤٨



كثيراوحمعنا له، عرصنا وقد القتال، لمدينه ا في الله ما<رعه ما أهم ومن 
لإكراهيأكن لم وأنه القتال؟ شرع لماذا القارئ لنرى فه، الكربم القرآن آي من 

علىآمنين الناس يكون حتى والداعي، الدعوة لحماية كان بل الدين، على الناس 
طرائقومسلوكه القتال، على التحربمض فى الله لايات عرضنا م وعقائدهم، دينهم 
القوس•تهيج في عجمة 

وألوالنفاق، والكمر، الإيمان، لماله الدعوة هد0 في عرصت وكدلا>ثا 
المملحيناصر فريق ت ئلأنة أنسام إصادح كل حيال يزالون ولا كانوا الناس 
وفريقالكافر، وهو وعادنيه، سنا يعاديه وفريق المزمن، وهو وباطنا، ظاهنا 

.باطناويحاربه ظاهرا، قيناصره المنافق، وهو ويداحى، يوارب ثالث، 

الكافريننمر ولخصا فيهم، والايات المؤمنين ثمر لخص رصت، عم 
سأنه يزعم وقد الأمر، واقع في كافر وهو مؤمنا، ه نفالرحل يظن فقد كدللئح؛ 

فيالله آيات في الطر يمعن أ'و بالمؤمن وحيض الماففين، من أنه مع المؤمنين 
اللكفرين•في وآياته المؤمنين، 

فمامنها وذكرت النافقين، في لكريم ١ القرآن لأبان عرصت وكذلك 
علىتطير ممر المنافقين أف دللك النافقين، ؤرة بم القؤ ذللوختمت، ، كبيرا 

أم-يالمايبثا كان سواء الأرض في إصادح من وط زمان، كل في الإصلاح 
كبير.صلع ائه إففي ولهم إلا اقتصاديا أم حلما أم 

فيالبر كبريات ٠ إلى• المافقين في الابات محوق بعد نج عرمحثم 
آيمن أخذت ثم ، والنافقب* النفاق آثار من نقامحيه مجا فيها أبت  ١١النافقين 

فيتفيما مبحتا فيها تجد النافقين، أحائق من حلئا عتر ثالثة الكريم القرأن 
كانالأخلاق هذْ أصحاب، من \ 'مشأد ، وكيفواب-;، والاجتماع، الأخادق 

شيء.م عد يا كان بل والعلي، يامحي الإص،لأحنا عر يا 
٠عطيم به ءنا ومحقا كثيرة، به مصيبتنا لأف الأمة؛ أمراض من الشمم هذا في أطلتج 

وغزوةأحد، وغزوة الكبرى، بدر غزوة الغزوات! لأشهر عرصح، ثم 
،للحوادُن، فهمه يكون ، كيفالقارئ لأرى الكريم؛ القرآن طريق من الخندق، 

.بالعبر وانتفاعه 



والفقير،الغني بين صلة وأنها حكمتها، وبيان الزكاة، على تكلمت، ثم 
الأمةممالح علئ داهم حطر هو الذي الشح، مرصر من الأغنياء لنموصّر وطهرة 

يامحقاطهعياله، على إياه الله وتيسير وحكمته، للصيام عرصن، وكاJلان٠ ومرافقها، 
والمثمايتح.الأعذار أصحاب، عن 

والخلقية،يامحبة، والوالاحتماعية، الدينية، وفائدته للحج وعرصثح 

علئالمبني التوريث، وذذلام والأسر، \ذثيوت لام وjaالعائلة، المعامادت ولأصول 
الشورى.أسامها الإسلام في وللحكومة والعدل، الحكمة 

منإليها؛ الحاجة ووجه الإسادم، في العقويان، ببيان الدعوة وحنم، 
مقتضئكله ذلك وأف ،، والقاذفوالزاني ارق وللمالهلريز، لقاطع وحد نماصر، 
الحكمة.

وأحرهم»؟؛، Seنوح أولهم -نعالئ-اا الله إلئ الرسل دعوة ١٠هي: تلملث، 
•وتذكتر وعطة وعبرة، وحكمة وحير، هدى كلها ه، م1حمل. 

ألم،ئد، ؤ، ؤآءل ؤادئ يدء شت، •؛١ أربئإ1 أباء من عثك، مص 
[.١٢*رمحزّكا رمؤعئة 

العدويأحمد محمد كجِ 



-تعال-الله إل نوحر١ا دعوة 

إؤآؤزأ إلند نذ تؤر نآ أثن آبذؤأ ئثوي ثاو قومو، إل وث أوسلنا ؤق؛و 
يئنضلل ؤ نمينك إما مماي1 من أتلا ل ١٥عيم لوي عداب عو^م ناف 
رثثتهئم' و ١^١١^ زث من رموت »ئلةُ ه ثس ندوي اد ث. 
وذؤمن ذَلإ _ آن ينثن أن . ثمن لا U أف ث وؤتث  'ظوأتح رف 
أثظثق نته )ٌ ثأغتتن دكوؤ، .  opyوثلؤ شزرهز يمآؤ ؛م عث 

بمْ-؛ا'[.لالأءراف: ه منك  Cyحكاوأ إئم يثاننأ حقدبوأ وأءِ،تا 

أّاسة.محاور ئلاثن مها ذكر الض الأيات وتاوك مرة. را;من ثلأنا القرآن في تمح؛ نوح ذم ورد )١( 
در؛

.بها اكزكير أو ٠ قومه مع نمته وتفصل ٠ إرساله عن الحدث - ١ 
عنياستقلأب وذك آخرين، أيوام مع مقارنة بهم والتذكير ومصيرهم، ونومه، أهله عن الحديث ٢" 

..؛ نوح عن الحديث 
الوحيووحدة الأ*ن-ياء> ' ٠٠غيره يع اصعلفاوه I حسن، ■ ٢٥الأنساء، من غيره سياق في عنه الحديث ٣" 

يدرينه.بعدء الأساء وارتباؤل ٠ إليه ثميع ما رتثابه عليهم، الميثاق وأحد زهدايتهم، إليهم، 
بالنموة.يوصف تحم فيما ات، مأتع بالرسالة القرآن في •مهه نوح وصف وند 

)أ/ادأ(.ن،لخالليت القرآني، القعممر (، ٠٨)نماءت ى  ٠٠حللي. الرحمن عبد الأنبياء، الامحت، رّانظر• 
رس0

وجلالا.بهاء والغوص ومنغلرا، رواء العيون فيملورن رأي، على يجتمعون والسادة الأشراف )٢( 
البصرة.غا؛اّوا بهم؛ والمراد عمي، جمع ُاصيناا 

٥١



•دعبرة شمح ه
عبادةإلئ دعاهم أن قومه ءئهث نوح الله نبي به بدأ شيء أول كان لقد )١( 

منوغيرهم وصالح، ونعيب كهول غيره، دعوى في ذللث، وسرى ، وحدْ الله 
بذلواوقد رسالة، كل أساس هي التوحيد إلئ الدعوة قاف عجب، ولا ،قظدت، الرمل 

فيذللث، ينجلز وأرواحهم؛ بمهجهم وحاطروا ومنهم، أم التومد يل مح، 
نومالله نبي يشأ ولم ٠ الأوثان عبدة قومه من لأقا0 وما إبراهيم، الله نبي سيرة 

فقالوبطشه، الله عياب س تخويفهم س حالمة دعوة التوحيد إلئ قومه يدعو أن 
القيامة،يوم وهو ، ه عظيم دومِ عذابه علت^ز أخاقه , فق لم ١ الخاتم، بلسان 

الطوفان.وهو الدنيا في والمخالفة العميان عذاب فيه علميهم ينزل الذتمح اليوم أو 
قومه؟جواب لكن يف ك٠ 

قومهجواب، هذا يكن لم .  ٠٤،-؛j( صام ة ل/لتلئا إثا ءومهء ين أثملا ^٠١١، 
الجاْ؛،?!، نفوسهمامتلأينذ الذين والمادة( ، )الأمرافحوابح هو وإئما عامة، 

لاريأدا ءؤرما فيهم؛ الله قال الاين المترفون وهم والاستئثار، والرياسة والسمعة 
أتوبأنكر بجن ون1لوأ . َكغرون يي، ؤبينثر _؛، إة مرميا ^١ ١٥إلا ير من نية 

همأنفيسمون الأين إن أ الله سبحان يا [، ٣٥، ٣٤ت ]بآ ومعدي؛نه بجن وما وأؤلندا 
داعكل يحسدون الأين وهم العالم، نشا منذ الإصلاح عقبة هم والسادة الأشراف 

دعوته.سبيل فى عثرة حجر ويقفون حبر، إل 
ؤإكائجو: هود الله لبي يقول والسادة الأشراف من الماد ذللثؤ ترق ألا 

منالمالا وكذللثه [، ٦٤،: jl_Sli]ألكذ؛يرىه بمي لظنك ؤإئا سئاهة ؤ لرندكثه 
إئاثالوأ رندء من ثزسل صتلثا أ)ى وآفلموث منهم للمومنيءن بقول صالح قوم 
دءتان_تم إئا أشفروأ  C^jJ؛ءال . همندى يو، أرسل ما 

وقومه؛شعيمح عن لما الله يحكيه ما ترى ألا نم [، ٧٦، ٧٥]الأعراق: 'كغروات،ه 
منإتق، ث١تنزأ بمتن ونم؛بمق، قي ين آسك؛وإ آلي أتلا ، ،١١ؤ. يقول؛ إذ 

الأشرافآئار تيك [؛ ٨٨]الأء_راف؛ َبيابمه كآ ١^ ثال مؤنا ي، قعودة أز زئيمآ' 
الإصلاح.وأئمة الرسل مع أعمالهم وهذ0 ائة، والم

(.٦٠)القلوب؛ أما٠ض  ٠٠ا'لآصا بهذا دءوتءم افتتحوا الرسل ُروجمع * تثمية ابن يقول ١، 

٥٢



منوطهرت الضغن، من قلوبهم سلمت الذين الشم، جمهرة أما )٢( 
وحبكالحق، إلى داع كل نصار ١ وهم مان، ز كل في الرل أتباع فهم حدح ل١ 

اللهعبد بن محمد عن مفيان أيا يال وهو هرقل أف تعرف أن السمة هذه فهم في 
صعقانهم،بل سفيان؛ أبو ئال، ضعفاؤهم؟ أم يتبعونه الناس 'فاشراف ت له قال 

البخاري[]روا، الرسل؛١ أتباع كذللث، هرقل له فمال 
العداوة،هو الرسول ناصبوا اذين هم قريش صناديد أل تعرفه أن وحثلث، 

قفسوتدبيره مكرهم، فوق كان الله مكر ولكن به، ومكروا الأمور، له وقلبوا 
منفمنهم بهم، الله نكل أن بعد إلا ه للرمول أمر بم ولم تدبيرهم، علن 
وهمالله أمر وظهر ط الدعوة اصتمنت وهناللث، خذل؛ من ومنهم وبدر بأحد قتل 

كارهون.

به،والزراية عليه الهلحن في نوح قوم من الملأ سرق ، كينوتأمل )٣( 
رميهعند وقفوا ولينهم يزه، ضلل ؤ، وإيا المؤكد! بصيغة فيقول 

يتثه،أن أحد كل يستطع واضح جد ضلاله أل يفهموه أن أرادوا بل بالضلال، 
اللهمن رسول ولكني الضلال، من شيء بي ض قوم يا ليم: الله لي فيقول 

ونواهيه،الله أوامر أبلغكم بالشراتع، ولأرواحه بالنعم، العالم اد لأجالمربي، 
تعلمونه،لا ما الله أمر من وأعلم المح، لكم وأمعحض وزواجره، ومواعظه 

بأمهأل وأعلم جهلتم، ما بأعيانه وبهلثه الباهرة، وقدرته الله صفات من فأعلم 
ودهشةعجب، موضع يكن لم أنه يريهم أن أراد نم المجرمين، القوم عون يرد لا 
محارمه،وليتقوا الله، عذانمح ليخوفهم منهم رجل لسان على وعقل يجئنهم أن 

المتواضعالرد هذا بعد قومه من كان فماذا ورضوانه، الله لرحمة وليهينهم 
فيمعه ومن نوحا الله فأنجى الكذيبج، سوئ، منهم يكن لم الخالص؟ والمصح 

قوماحكازأ إقأتلم ؤ بقوله؛ ذللئ، وعلل المكذبين، وأغرق العلوفان، من فينة ال
عذايذمن نحفون ي= حالهم هذا وقوم الحجة، عن متغافلين الحق، ء،ن حميرت<ه 

فكانبالضلال، رموه بالحلم؛ القه مقابلة العبر من القصة دفي إ بهم حل ما الله 

فذكرتضعفازهم،  ٢١ابمْ الناص أشراف «واكلث، رشف: (، ١٧٧٣)وسنم: <. ٧١الخاري: وداْ )١( 
رعمرو(١^^٠. اتاع وهم ٠ اسمْ صعفاءهم أن 
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المدافعموف موقفه فكان الله، من رسول ولكنه محادل، به لمس أيه عليهم رذه 
ينصحهمأحذ بل حهنهم، من صدره يوغر لم يالضادل رميه وأذ ه، نفعن 

الداعيشأن من ولمى الله، رالأيت، تبلغ هو واجبا عليه أن وبريهم ويخوفهم 
ؤإغراقمنفر• لففل أو ، ممفزر قول من يسمعه ما دعوته عن يصرفه أن الله إلئ 

الحق.عن بعماهم ذلك، وتعليل الرسل، وأتباع الرمحل، ونجاة المكيين، 

)صرو((. ١٦٧)a/المحكم: انظر: مؤلم- محرق، أي: ١( 
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.نؤح 

ويثكمىثمابجا عقن َمحن َثان إن تقوم محيب' قاد ؛ئ مج تأ هنيم رآئل ه ؤ 
^اص؛ثنلأءوأهؤضمح

رأيزثأثو عق إلا ١-،^؛، رن م تذ ثا مكثن . محي؛ ولا إك آنثوأ 
مإىرظق4ن ألثفف ؤ، ثعه, وش تثم ذكيوأ . بجي ءلأ أن 

اب-ملأ[.ليوس: أثدهزه عشه كل َكئا هأثلز ثثين\ َكويرا أؤ؛ث وأعِرثا 

وعزمنواه الأمر أجمع من ن1ز؟.-لإه ١^^• >ؤآ-ءما أظهركم، بض ومكثي نافى وئق> عظم )١( 
ءاؤاكأاؤؤ؛4أنفذوه، إلق؟بم آئضوأ ستره، ت غمه من مترة؛ ت مع، بمعنئ والواو عليه، 

بالغرق.الهالكين يخنفون ؤ-ثثقفه راوج»ع، الواحد في وستعمل فينة. ال
منوالاخرين الأولين به الله بعث الذي الإسلام■ دمن هو لنفسه الله ارتضاه الذي اادينه هو فالإّلأم )٢( 

الآ-مين•من ولا الأولض من لا ءمْ دينا أحد من بمل ولا الرمل، 
الحوارض•إلى بميم وص نوح عن ذلك تحال الله أم كا ,• ٠٠وأنا■،الاتحا■ دين وهو 
أشمل أد ثانب وتيوى ثذك عوز  '%كأن ين نعوم لمويي' دل إل مج تأ جز وأش ؤ. تمانى؛ نال 

ثزكتن @ ؛،iJ_ ولا إلأ أنمزأ ئث ئثع ئوؤ لإهم j؛^ لا ئذ 0>؛؛؛^؛ ١؛^^؛ آينُأ رًقنئ 
ا'،-آ'،[.وض: ّويى ١^ أن )رذ 'وأآ ي ل'لأ مذ ي م من 

ي،دلبم أذبا ل أنتلمتن دش مم نبت من الأ إمحيتن ملإ ■،ن تم -َامبمإ م!;لمالي ويال• 
يثمنوبيو أثُبمم شآ ودش . *؛؛؛.^ ١٢رث أننمث قاد أنلم لم ئاJ إذ . ألئثبجزإ لمن ألأخر. 

••اذ-:آ-ااأ.]م>■: نمنوده نأنئ> إلا نشئن ثاو أدي م أنثلق ه اة بملأ 
ألثنوبئايلر اكحأقي4 ئأول ين وعقم، النفيه تذ ءابّبم ثل رن ؤ. الصديق؛ يوف• عن تمالى وقال 

[.١٠١ت يوش ت رأل>ني ننيثا ر،في وألاجر} الد؛، ن، محلا' أئن و1اتثمبم 
[.٨٤ن ]يونس ذزيبو؛ه َفم إن يوأ ثقي أف ^١^ َقم زن ؤ؛مم • ٌرس عن تعاد و؛ال 

أئرثثآ .أآتئثا لثآ رت1ا إثايني، ^١ ٠١٠أنت إلا منآ ئنتم ؤوما I لفرعون قالوا أنهم السحرة، عن تعآلئ وأخبر 
[.١٢٦لالأءر١ف: ووتآ نمآ ئت، 

اينيذهب ِس نقص ح همأنتغ ئنى طنغئ إؤ ءؤر>ّث التمرن؛ ملكة بلقيس عن تعالن ونال 
(.٤٤]المل: 
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وعبرة!شرح ه
وهونوح نمة نومه ءاس يتلو أل هب محمدا نبيه ~تعالى~ الله يأمر )١( 

باياتلكم وتذكيري طويلا، زمنا فيكم إنامتى عليكم ثقل ند كان إن قوم يا يقول 
يؤيدنيالذي وهو أرميي، الذي ريي عني، فتها ٌ~وكل ش دعوني،؛ فمللنم الله 

دونمن تعبدونهم الذين شركائكم مع ركم من ن,ِيدون ما فاجمعوا ويمرني، 
الذيواللبس الحيرة من شيء فيه حنيا تعنزمونه الذي أمركم يكن لا نم الله، 

وامحزامه،إجماعه بعد الأمر ذلك إلي أنفذوا ثم الإنفاذ، في النرذد يفشي 
ذللئ،في لكم حق فلا عني، انصرفتم فإن القخاء، هذا حير بتأ تمهلون ولا 

الأحرأطلب ؤإنما وزكافاة، أ>ا التذكير هذا عد سألتكم ما لأني الإعراض؛ 
أسلمتمإليه أدعوكم لما المذعنين من أكون أن أمرت وفد أرسلني، أليي ربي، ْز< 
بعدتكذيبه علي فا'صروا ته، أيا=ظلم ثا إق أنا,لممحز آذ آيد كفرتم، أم 
فيمعه ومن الله فانجاه دعواه، حفية على وعمله بقوله الحجة لهم أقام أن 

كانكيض فانفلر باياته، المكذبين وأغرق المكذبين، من ، نقحاد وجعلهم الفللئج، 
■تكذيبه عر ناصروا الله عذاب من خوفوا الذين عاقبة 

الدعوْ،مدة طول من المدعوون ام مإذا أيه العبر من القمة وفي،  ٢٢١
قلبهيمالأ ذلك، لأل ربه، صر = دعوته في الداعي واعتماد يسام، أن للداعي فلس 

ويرسيقلبه، ويمحمر إ الدعوة سبيل في يلاقي ما بكل واستهانته وأملا، شجاعة 
بشركانهم،واستعانتهم عليه، قومه ؛نجْعإ يبالي لا نوح الله نبي فهذا منزلته، 

أنننواأفي;بم أفتيك، ي  'ظوزد هن؛، يا آلمحئ أرتا —ّاذت-و■ إ" بني أساء عن تعالى نال و ً
أأ[.إفيينادُدأهلالماندة:

محنأل،مايبجءى دك  ١٠أنم ال س ل ة ألمخر نبم عبمف نثص قثآ وه المسيح• عن تعالى ونال 
آآدا.ت آن عم ]آل يآثا وأئهثن إم ناتئا أثب أ؛مار 

نتيئرذه؛أثا رأنيت. ءانئا نالوا ديتءل، ف •ابنوأ أن ١^١^ ال، أدب، ونإد ن،• سسالتال وق
١١١.]

له،ثريانث، لا رحيم اناله عبادة رم الإسلام. دين هو وأتباعيم الأنيا، من والآ-؛مين الأولن دين ذهذ-ا 
.*ءم؛ؤت رصله طاعن ومكازم زمان كل ر تعالئ وءبادJبم 

(.٨٣)آ/ ؛ الصحح الجواب أر، رسله يه جاءت ما عبده من له عابدا يكون فلا 



حليفة،النصر بآن واثق لأيه فيه؛ قضاءهم وينفازوا أمرمم، يجمعوا يأل وبأمرهم 
.ولأنصارْ له والعاقبة 

قومهمحأل ما أئه هي بالاهتمام! جديرة هي الة مإلى نوح الله نني، يلفتك 
بكونأن ربه مرصاة إلا أجرا يطيب، لا داع كل في والشأن دعوته، علئ أجرا 

،٠

بالعناية،جديرة وهي الرمل، جميع من سمعها نغمف وهازم دعواه، في مخلفا 
ألبنا وحوالوجدان، بالقلب تتما دعوته أل وبرهان الداعي، صدق ومقيامحآ 

آشمأكقومحّ يال، ن-تى لثل ألمدثؤ آذتا من ءؤن1جأء بقول —تعالئ— الله 
منأف رف عنل[؛ ٢١•٢، ]بمس: ث4نوو0ه وهم ثمإ _تثثؤ لا ض ئبمأ أو 

صدق،داعي هو إليه= الناس يدعو بما يعمل وهو دعواه، على الأجر أل يلا 
مهمته،عن وبكافح ا عقيدته عند يقف حق ومبدأ خالصة، عقيدة وصاحب 

الطريق.ذلك من يناله أدى بكل ويرحب 
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ينيح 

إؤآآس' إلأ ثتدوأ لا آف . يئ ئذير صأ إؤ مهي؟ إل >وح وسدا 
إلأرطكث C ؤني، ين َةىأ أئن ؛ ٥١ساد . أيمِ ثوم عداب قؤم ناف 

ياأم زى زنا آوي ئادى ١^١٢ ام \لث خ أقدق زطك ننا قنا تثن 
وءاقيوف نن يم عد َقئ ؛ن ١^٠.^ بم!ي ثاJ و كذ؛ثبمت قم بق ئئي ين 
عثوآظظم لا ننعزي . َكرهون ثا وأتن أئيقةرثا عوؤ سغ عي،، يق ;٢٤ 

أنكمولكؤت> رمم ثنموأ إثهم ^ ،١٣ ٧١ندائي أنأ ونآ آس عق إلأ مذ إذ مالأ 
٣أمق ولا . ثدحقثوذ ثلي:أإ ون أس ين بمثف ش يثموي . يفيى ءي 

ل^؛ ۶١نزدركآ أزل ولا ثإلف ِإيى أمد ولا آثمت أعنإ ولا أس نزآن بمدى 
ئدثثبح ،ؤ' . آفسن لذ ^١ إيآ أنمهم  tiثا أنيم أسُ تآ أس ثئيم 

يأنمإقما ثاد آلثندنثن. ين حقنت إن ثددآ دعا نأينا .ءد'تا ^٧، ٠١٥جأاولثنا 
َكانأم؛ن أنمح أن أردث إو< نمتيآ آثركث ولا دس>رتي أنتم وآ ث_اء إن آس يب 

٧١نز أنمحأ نئوزث أن ® محتوث و\قي نم م أن .رد أس 
ثنمحث أن أثت. مج إك وأؤأرت ® محمحبموذ يثا مف* وأدآ إجرابج، نمق أيرمم 
ولاووخم، يأشنا ألئثك وأصج ® بممتوث َكازأ يثا ضتن ثآد تاس ئد من إلأ مهك 

ابمرمن•غقراء بهم واتمراد أرذو، جمع رأى، أصالة أو عفا رزانة نهم ض انذض وأدنيازنا أحاونا )١( 
اخفين،^^؛ ٢٠٠٠٠۶٠ونظر زرية ءجِ من اتبعرة أئهم والمراد ! لقوله ف فل ٢^١^٠^ ؤبادى 
حفيت.I —بالتخفيف" )غميت( وترى- 

ملحوظات يأنيثاه ؤ البائس، حزن تحزن ت ؤثاوت؛1نه اختلقه، ؤلإ}\*ه؛ ٠ يهلككم ئئيأ؛علإه! ؤ )٢( 
مدسغوئا ألازض وفخرنا . ميمي قا، أتوب ثال؛ كما الأرض، وجه ت ؤألننويّه برعايتنا، 

ُدبارنراحي فى جبل ا-تقنت، ؤوآن.ونهت ا،  ١٢، ١١]القمر؛ مدره ذ ر  ٦١۶أنات 
ألجزيرة•بلاد من بكرُ 
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منتلأ عيه مز ريكثا أأئإ^ئث نصغ و مننمن إثأم فلينو( أؤ؛)؛، ة قثطني 
ت11زثمزق ينمون. َةا ٠!؛^؛ ينم  ٤٠شمؤأ إن ثاد مند نخئيإ مبمب، 

هتاألئورّ وثار ١^٠١ نآ،' ^١ ثئ . نمر ثواث عكي نمحل مأه عداب ثأمو من 
ءاسوتا ءاس وس ألمد عقم سئ ش ألا نؤقث آسي رنجي ءقل بن ليا آمل 
 T_ نجمنممت ر4 ان آم؛مهإ ه أيًقيأ وثاد 0 0 فيد إلا
أنً=قبتني تنزل ف، وءفاُكث آبمه, مح وئادئ َةلبمثا4 مج ذ بهز ي ه و. 
عاْ>بملا نال آلناء ينح بمصّثفي جنفي( إك 'ثثايئ ناد . مع ذؤ ولا معنا 
تآنخبجل ألسزمح. يى مح أمح ببميما وناد ثمر تن إلا أم ر ين آمحم 
إلوم_ثدا ؤنل ألؤدي عق  cSySJ)\آ'لأم ؛^ ٥٤؛ ٥١وبمش أهي، تكح؟ ك •؛ ٢٠أبش 

أ.ثئأوأنت آل>ى وعدئ نإن مر مى آي ^١٤ رن ثئال رثذ, مح وواد.كا . الْلد؛بم 
هء)ك ثمر قم،G ناد صببج ؤ حمل إدم لنيك ين ثمر ? ٤٤يننهمح نال .٠ 

ؤر^4، نا أتظك أن يش أعود ١^ زن  ٤١٥و يف أن أبملك إؤآ علم 
نىمثب آمذل ئئ يلر أهميف. بق أًظن وئرحي ل ئنفن نزلا علم يؤ- 

©همز ثئائ :٠٤ ثنيي لإ ثثتم زلإ تنئ بجر ض زهق قش زإك 
٤٤ةنّز ندا ثإِ، من مزنك ولا أنت  ٢٤٠٥َةث،  ١٠، ٤٤٤>وج؛يا أدس أنأء بن ينمق 

[.٤٩—٢٥زهوي؛ إلشيرت\ه آئعتقبه 

دعبرة•ؤح ش* 
مماويشرب منه ياكلمون مما ياكل مثلهم بشر نوحا أل نوح ثوم يرى ر١آ 

قالها١لتير هير الشبهة وهذه رمولأ، يكون أد يصح لا كنءلك كان وٌن يشربون٠ 
سيرةفى، الله"تعالى" قول إلى ترى ألا الله؛ الئ دعوهم حينما الرمل أئوام 

ذًءفمنن تيخم نا © منبصون ثننز ؤ، وس -محنتابجم ؤؤأق_ب.للقاين بياء؛ الأن
طنوأأين ألثُويى ؤآميأ ظوبهم لأهّة I© كعبوف وم أشعوء إلا محا-ثا ريهم بن 

وفد، ١-٣[ ]الأنبياء: ثص/؛هنثه ؤأنر ألنخر أد؛اوثث\ مثثصفم بئر إلا هنئا نل، 
مملرثتو إثهم م؟ى يخالا إلا  ٧٤١٥ ١٤٠٤١ءؤوما بقوله• الشبهة هدْ علير الله رد 

َكامأونا لا جسدا ■كتبز وتآ © ثل1زرك لا كنتم دن الديتتفر 
ألمنتثينين ئثلا-كث ارملثا فؤ٠٤ الفرقان! سورة في وقال ٨[، ٧، ]الأنساء; ثإديز،ه 
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شنهيانيح سثءًئم ^٠٥ أمحو١في ؤ، ؤثنمثؤث ألث!عقام إم إلا 
أنمرإذ إبراهيم؛ سورة وفي [، ٢٠]القرنان: دمّماه رتك وءقا0 أضسجييا 

ونهمي، يثلثن ثأمبا ؛اباووا بمني َكاث عث صدوثا أن ردرث يثلنا ثث إلأ 
ونابمثابهء يذ بناء تن عك يثى ك نؤأ يظطم مثر إلا ص إن رنثهم لهم ^، ١٠

؛١[ ١ ، ١ ٠ ]إبرامم: \}ثوأونوكه قؤبؤب أف وعق أس ادن إلا دساإثي؛ قات؛1كم أن لئآ َ؛رثى 
اللهيمن أن من مانع ولا انرالة، تنافي لا البشرف أن ترينا المذكورة فالايات 

عليهينزل للوحي ويمهلفيه الجليل، المنتب لذلك فيختاره البشر بعض على 
الضلالأهل شأن أعجب، ارما I يقول إذ المضرش بعض در ولله للناس، ويبلغه 

.يحجرا؛للألوهية ورضوا ببشر، للشوة يرضوا لم 
سالحقيرة المهن كاصحابح منزلة، وأدناهم القوم أراذل من أتباعه إن )٢( 

الراجحة،العقول أصحاب س أتباعه كان حقه دعوته كانت ولو والعمال، الصناع 
القومأراذل أما واقنتاع، بحمن، عن ينثعونه الذين المكانة وذوي الواسع، والثراء 

علئالشبهة تقرير يكون أن ويصح نغلر، ولا روية بدون الأمر(; )بادئ فيتثعوف 
أ/دؤدؤزهؤإقعك لك أيقن ئالوأ ه ؤ الشعراء; سورة في القصة تغر؛، آخر وجه 

وفقراوهم،القوم مغلة اتبعك رفد نتبعك أن ينبغي لا أن يريدون [، ١١١]الشعراء: 
الأرذلين،لأولئك قرناء نكون أن والغنن— القوة س فيه نحن ما —مع لما يصح ولا 

الوجهأو الأول الوجه علئ جرينا وسواء واحدة، وملة واحد، دين معهم فيجمعنا 
لهمالله نبي فيعتدر سيئاته، س وسيثة له ذنب نوح الله لني الأرذلين ماتباع الثاني 

ويقولمهنتهم، دناءة أو عقولهم، امحلة لبالمؤمنين يهلرد أن تعلع بلا بان 
وأبعدهمه؟ مجلعن تلردهم هو إذا الله عذاب من ينصره الذي مم•، لخصومه; 

أباالبدأ ذلك يعتق س بكل يرحب، فهو وعقيدة مبدأ صاحب دام وما عهلفه، ■ ٢٠
الفقراءيتبعه أن نوح علئ عابوا ما العلم أهل من كانوا ولو مهنته، كانت 

اللهسنة يجهلون قوم ولكنهم ومكان، زمان كل في الرسل أتباع لأئهم والضعفاء؛ 

المجِ:الراح واظ: )•ا/ا'\ت(. الخبب: وض (، ١٨٣)•T/الكشاف: ني تما اومخثرى. هو 
)ءمِر_((. TTU/l)الشهاب،: حاب ،T(JV ،)/؛
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الناس،تبع أن ويهمه ربه، من برمحالة جاء مؤد نوحا أن يجهلون كما ذلك، هي 
لفقره،مؤمنا يحتمر أن نهلع ي ولا وفمراءهم، أغنياءهم وسوقتهم، ملوكهم 

عندذنبه هو وذلك نوح، على نؤح قوم محبهه هي تلك لغناه، غنيا بقدس أو 
لبلادالمسنعمرين أل الشبهة هذه تمرأ وأنن، إليلث، بخيل وقد وأعدائه، خصومه 

فيوتغالغلت، نفوسهم، س الشبهة تلك، تمكنت، قد تعارين= الموصنانع الملمين 
بالجادء،يعنالبونهم الذين الزعماء، صدور في بها يدفعون فاحذوا أحشانهم، 
حيث،إلا لرغباتهم، ينماعون ولا بزعامتهم، يعترفون لا أنهم الناس ويوهمون 

أماالبادئ؛ في المصالح وأصحاب، الناس، وأشراف القوم علبة حولهم التم، 
الحرةالمهن وأصحاب منها، والرعاع الأمة، محواد يؤيدهم ض الن الزعماء 
حساب،لها يعمل ولا وزن، لزعامتهم يقام فلا المناعامحتح= وأرباب كالعمال، 

عنوتعجيزهم ؤللبهم، ص والتخلص الزعماء، قيمة من الغفس بذللاج يريدون 
انصياعأل يعلمون وهم غايتهم، على للحصول، ومضيهم بمهمتهم، الأصهلالآع 

مصالحهم،علئ حريمين جذ لأيهم المحال،؛ س صرب لهم والسادة الأشراف 
يعرضواأن تعليعون يفلا ئرونهم، على والإبقاء حاجاتهم، لقفاء يداورون 

ذلكالمستعمرون يقول لهنان، والالنفوذ وأصحاب المستعمرين، لخعل أنفسهم 
الأرذلين،اولثلأه أل قلوبهم قراره س يحترفون ه نفالوقت، وفي الأمة، لزعماء 

يقفونالذين وهم المستعمر، علؤل المستهلير الشر هم غوغاؤهم= الناس رعاع أو 
،ألفلهم يحمل أنه ذللن، وآية ، ثيلأ حمإرضائهم إلهم، يجد أن تعلع يولا مضجعه، 

علئوألفوا دولا، وأقاموا عروقا، زلزلوا ما وكتيتا بادئه، في وحسابا حساب 
،اب.الحؤيناقشونها الثقة، يولونها وزارات حابهم 

توابعهلأل ؛ نوحا ويعيبون ؤآلآذنم<ه نوح قوم صماهم الذين هم أولتلئ، 
وانصياعهملدعوتهم باصاحنهم الزعماء يحيبون الذين الرعاع هم وأولئلاج منهم، 

هرقلقال كما ومآقان، زمان كإ في الرسل أتباع الضعفاء هم وأولئك لمبادئهم، 
صحفاوهم،بل فقال؛ ضعفاؤهم؟ أم الناس أشراف أيتبعه محاله؛ حين سفيان لأم، 
فيهم!ه الرسول قال الذين المساكين هم وأولئلأ، الرسل، أتباع ، ^-١٧قال؛ 
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،•اكٍناال المزمرة في واحشرني مكينا، وتوفني مسكينا، أحيتي 
يجعلكمه ضل ين هكنا اكم زى ء؛ؤوتا • ولأنايعه له نوح قوم يقول )٣( 

مملكم^؛3، ت بقولهم ذلك وعقبوا ، ايديم' محي الناس وزعامة للرمألة اهاد 
حتئبه يقطعوا فلم نوح، الله نبي إلئ الكذب نبه محي اقتصروا وفد َكذيرنثه 

سؤعق َةئ إن أرءنم ء؛ؤبمومح بقوله• الله نبي فيجيبهم المجازفة، الئ بوا ينلا 
علىكاف إذا يخبروْ أل قومه يط-الب ءا3ؤه محسن ءندْء نن ؤئ وءاثي رف ثن 

ذلكعليهم خفي ومحي تحب، ولا منه ب كبالا النبوة ورزقه ربه، من ال هب 
ويلجئهميالبؤة، الاهتداء أيلزمهم بهم؟ يفعل وماذا معهم؟ يمع فماذا وجهلوْ، 

يكونلا فيها؟ يتأملون ولا يختارونها، لا كارهون لها وهم بها، الاعتراف إلئ 
إلاالمقوس إلئ الدين وصول إلئ سل ولا الخ_ش، في إكاْ لا لأنه ذلك، 

ينممنم الصحيح، طريقها من وتفهمها بالدعوة، وعنايتهم الداعي، علئ لهم يامحيا 
فيدعيملك، إنه يقول أو الغيب،، يحلم انه أو الله، حزانن عنده إي يقل لم أئه إلئ 
لفقرهمالمؤمنين من استرذلوا من علئ يحكم ولا ذللثح، من شيء في بفضلهم أنه 
أعلمالله لأي ظالما؛ لكان ذللن، محال ولو عليه، لهوانهم حيرا يؤتيهم لن الله أف 

برادأف ويمح صدورهم، تكنه بما ويجزيهم عليه، قيحاسهم هم أنففي بما 
فاخبرونيالاس، محانر علئ قفل له من إلا يناله لا النوة عهد أن زعمتم أنكم 

فخفيت،عنده، من نبوة ثها بحوأتاني ربي، م>ن فضيلة بحيازة عنكم امتزن، إن 
نبوتيقبول أنلزمكم لها، حيازتي تعلموا ولم تنالوها، ولم الجزية، تللثح عليكم 
حوابفهو ذاك أو هذا فهمنا ومحواء لذللثح؟ كارهون أنكم والحال لها، التايحق 

وزعامةللرسالة أهلا نوحا يجعل ين ءث-نا ثكم ؤئ يجو، قولهم: علن 
ماوحئثة دعوته، في صدقه علن البراهين يقيم أن به وحالدين، في المامم 

الفقال؛ الصدق، دلائل إلن القول ذلك، من خلمقس ولذلائح يقول، 
وأندعوته، قبول علن مالأ الماس ل ا يلا فيمن والشأن م١لأ٤ه عقه اا؛ثلءءكلم 

٠ااالJءاءافي الطبراني جه أخ  مومقون.ورجاله ١ 
١٠)مندء; في حميد، ب، عبد جه أخ و( عم ر فك:  )آت"اآآ(،والترمذي؛ الحعيدي، ■ّت،! (، ٠٢

>(.A/U)السنن: في ايهقي اتحدث. هذا ح توجته في رام (٠ ١٤٢رثالدث: في والطبراني 
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.يدعى فيما مخلصا يقول، فيما صائحا يكون أن إله— الماس يدعو بما يعمل 
محيثوك4منا مئأث' وأتأ إ-مإبج، تق آمرنثؤ .!ن ْو أممبنة بمولوث وك )٤( 

عليهمفيرد الدعوى، هذه حتلق وا الكذب، الله على افترى إنه له• نوح قوم يقول 
=نمسي نبل من به وجنت احتلنته، أني في صادقين كنتم إن ويقول؛ بالمنهلق 

المكديب،ذلك عقاب فعليكم وكدبتموتيً صادقا كنت وإن ، جرمي عقاب فعلي 
فيكقوله وهو علميها، داذ الكلام لأو البقية؛ هذه يحذف أن القرآن إيجاز ومن 

أعتزهو ثتثا أثي من ض تظب ٥^٠ ؛يرق؛ إن هز آيزئ بمولؤذ وث ت الأحناف صورة 
٨[.انييعره ألعفؤر ؤمو وبء •ُيأا ّئبمثدا بوك 'كن فيه ميهنمؤف يما 

لهقال الرصول، وحليقة لهم وشرح الحجة، قومه على نوح أنام أن بعد رد( 
الصندة؛نهمن حكتن إن تJددا يما ثيتا جدثا هأحقئنن جندلثنا هد ت قومه 

لهاوتذل أعناقهم، لها تخضع التي الأيات منه وطلبوا الله، عذاب استعجلوا 
أنفأحبرهم نبوته، ودليل صدقه، أمارة الأيات هذه ونؤع وجعلوا نقوسهم، 

شاء،منى ويوحرها شاء، إن بها ني يا الله، شؤون من شان بالأيات الإتيان 
أنوأراهم الأرض، محي له بمعجزين فلستم = أحرها أو ، iuIjN؛-؛الله أش وسواء 
وبينبينهم وحال قلوبهم، علئ طمس فد الله كان إذا يجدى لا لهم نصحه 
الحق.عن واعراصهم أيديهم، كبته بما الهداية 

آس،فر من إلا قومه من بزمن لن أنه نوح إلئ الله أوحئ ذلك بعد )٦( 
أنونهاه إلهامه، وبواصطة رعايته تحت لفللئح ا بصناعة وأمرء إ لعملهم تحرن فلا 

وامتاهلواالعذاب، كلمة علبهم حقت لأقه الظالمين؛ شؤون من ضأن في يخاطبه 
ووحنقتاالفلك صناعة محي فأحذ ربه، أمر امتثال إلا نوح من يكءن فلم الغرق، 

َقا٠!؛؛^ شر ؤ!؛ ين! شميأ ^إن لهم فيقول شخ-ريأ م.بميء ين ملأ عثه ُر 
هبد ريي[ ٣٩، ٣٨ت ^١^٠ ١٥١]ه ثنيه عذاب ثليو من ثلميك، موف إ.ا ث-لجوف 
الغرق.عذاب 

القارىلمنبه ءؤعد١ب قوله عند معزاها لها وقفة نقف أن ينبغي وهنا 
الهامات،فوق له رافع المعدب، لداب مشرف هو ما العذاب من أن إلى 

وأربابالمعيلين وعذاب بواجبهم، قيامهم عند بالرسل يحل الذي كالعذاب 
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فرذولدى؟ بال فما أهلي، ننجي أن وعدتني وقد غرق، فيمن أغرقته وقد أنلي؟بم، 
يظينلأ ئخ صر ضل إنم أنهثت من ثل إنم ؤشوح ت القاهر القوي رد عليه الله 

الليالعادل ١^^٠٢ ذلك نأمل ين ئمت أن آٍثلكا إؤآ علم د، نز تآ 
فينوخا وجعل الهالكين، جملة في ولدم فجعل كلْ، فلذة وبين نوح بين فرق 

فيالوالد يكون أن عظمئ، وآيه كبرى، لعبرة ؤإيها المجاهدين، المرملين عداد 
جملةفي والولد الناجين، عداد في الوالد أحرى، ناحية في والمولود ناحية، 

يعتمدونلمن عبرة القصة هذه في ولعل صالح، غير عمل الولد لأن الهالكين؛ 
يثألم ■ ~تعالى~ الله قول وينسون عملهم، غير على ويثكلون ابهم، أنعلى 

قسوأن .I ^5، يدر رد آي .ا وئ أوتم، و1برمن .ا زش ثحم، 4، يما 
.[ ٤ ١ - ٣٦: ]١^٠! ألاوذه أد؛ءرأء نزيه م و ئى ٣^؛، تعتم ؤأف . سز ما إلا غمح-ني 

نلين مثق، ولأ أنت، سلثها مخن ما إككا وجما آلش أنأ؛ يى )٨( 
مننومه مع نوح قصه أف الايات بهذه الله يرينا لاثنفمتأه آلمذه إة ةصبّ ثنيا 

قبلمن قومه ولا هو يعلمهآ كان مجا ه، محمد إلئ الله أوحاها الغيب، أحبار 
نوحصبر كما يالصبر محمدا يأمره القصة يختتم ثم نبوته، دلائل من وهي ، هدا 

أثهاالله محسنة فإل قبله؛ من لنوح كانت كما له ستكون العاقبة فإف قومه؛ على 
وماالوادثض ويجعلهم أئمة، ويجعلهم الأرض، في لهم يمكن للمتقين، نكون 
نفه.إلى الناس نرب وعدم ، الدعوة على والثبات الصبر ألى الداعي أحوج 



&نؤح 

أملأعبي ١^ نى تثر م، أق يضئ ثاو ميهء ءاك محا ؛Jl_J i؛وركد 
:ققزرا،^أمحمح؟محص:اثآيحُينو 

إلاثن إذ و ألاغن :pG ؤآ يدا ث؛نثا ن١ تيذ لارل  ٥١كات ق يًم 
ئآنصس. حقدبجن سا أنممف، ، lyثاو . من -عئ هء دارشّوإ حنة هء تحل 
منثأنتمد ألئتؤل ^١^ محِ،ئا جثا» دإدا وونِنا أسا أئك آصغ أي إثو 

أدبنق عينطتي وي نهم أتمد عشه سجق من إلا ؤأنهى أم تنجن ًظل 
منقظ ١^ ف، 'أك ئش أثممف عز تنك رش أق آنثزتق لإدا . معَ،مى إهم ظلمأ 
َكذك 4 ^ ® آمحلأ كث يأت ئ تظ• زن 'وش @ أص ١^ 

[.T'-rrتنلبمه لََكئا نإن 

وهمرة؛رح شه 
المادفقابله ، ول• رفز في وحده الله يعبادة مونه نوح الله بي يطالب )١( 
علئيتفضل أن إلا الدعوة بهده يريد لا يائه ويرمونه منكرة، مقابلة المتكبر 

رسولا،يكون بها عليهم مزية له ولمءي الناس، يمانل بشر لأئه وبرأسهم؛ الناس 
,لتكنناأحشا هارون؛ وأحيه مومئ الله لنبي همرعون قالها التي القربة وهم، 

،[ ٧٨]يرض: يثومانى< ذك( بجن وما ألأتيي 1، أوزاء تك١ وظ( ،١باءد١ عثي وحديا ^١ 

بحغياأمر;، ب بنجر زمان إر ب؛نهن انتصروا، ؤ/يموأه: يراسكم. )١( 
مختبرشأو: عفنم، ببلأ، ّرح قوم مسين م، ءؤا؛اتب: الأرض، رجه ولأزوه■' 

يعتبر.لا ومن بها يعتبر ^ ٢٠لنظر الأيأت بهذه العباد 
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نوحاأئن أما هود، سورة من القصة فى بشر نوحا أف شبهة على الرد سبق وقد 
أنيريدون الذين والسادة الأشراف حلق فذلك ويرأصهم؛ الناس يفصل أن يريد 

الناسكل أل دعوتهم حنايا محي يحملون الذين الرسل أما الناس، يتعبدوا 
لهمحفل فلا بالتقوى= إلا أحد علئ لأحد شل لا وأئه تراب، من وآدم لأدم، 

!-دائها"رئئني ض.قي■' المثل وفي كثير، ولا قليل في لا القربة، هذْ من 
أنأمرهم عامحبة ولد' ، النامر علئ يتفضلوا أن يريدوا لم الرسل واننلتاا 

ماودلك خطاهم، ويترسمون ، حولهم الناس يلتف ، اصادح وأئمة محالة، يكونوا 
أرادواما لرسل ا أي؛ يعلمون فهم ، أنفسهم على الشهوة وعباد المستكثرون يخشاه 

ت-وهى الله س بها كلفوا التي مهمتهم نضهلرهم ولكنهم الناص، علئ التفضل 
لواءحاملين الأمم، سادة يكونوا أن فيها~ لاصادح وا الأرصر، عمارة في خالفته 
الخلقفى عالية ومثلا صالحة، قدوة الدين، بيضة عن مكافحين الحق، 

يفضالواأن يريدوا لم الذين المتكبرين، على أشدها ما لعاقبة وإثها والفضيلة، 
منلأئهم والعزة؛ العظمة لهم تكون أن يريدون ؤإئما عمل، أو بعلم الناس 

يتفضلأن يرد لم هلإ نوح الله فبي ١لهلائلة، الثروة وأصحاب المجيرة، البيوتات 
رسالات.بلغ أن أراد وإيما بال، على الخاؤلر ذلك له بخعلر ولم الناس، علئ 
أنيريد فاثما الناس؛ يفضل أن له عر فادا عليه، الله أوجبه بما ويقوم ربه، 

الإيذاء،علئ والصبر الرسالة، بمهام والأصهلالآِع الواجب، أداء في يفضلهم 
الطيب،الخلق في الأمثال مضرب يجعله مما المميل، ذلك في والاحتمال 

أنيريد الذي وأف ، به الناس يفصل أن يريد الذي هو ذلك المرضية، والمبرة 
الغرمسحذلك إلى ليحل بالنهار الليل ويواصل والعمل، العلم في الناس يفضل 

بدونيتفضل أن بريد رحل أما الغاية؛ شريف القس، كبير الهمة، ءالي رجل هو 
يغهتيولا خلق، عنه يرفس ولا الدين، يمقته ما فذليثح ميزة، بلا ويمتاز فغل، 

•والمعافلمين المستكيرين حلمق س يحارب أن بخم، ٌا وهو عقل، 

حننت.مفردها؛ أقواس■؛ ؛ حنايا )١( 

زيدين معد امرأة الخزرج بنت رهم صرائر لإحدى ايمثل هدا ١٠•ا فيها بعيب أخرى عيرت امرأة في قيل ، ٢١
،١( ٤ ٤ / ١ ١ ) ست! ا تهذب انظر؛ دداويا'رادش*ا رمتني اكرة؛ فشاك فيها. كان بعب رهم رمتها ■ ٠٥منا 

ر()ص (.٦٠)م الأكم: زهر 
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شاءلو يريدون ه ثاء ندح' قدم ٌن الماد يقول  ٢٢ر
هذاتكون وبدلك الملائكة، في لجعلها الأرض في رسالة هناك نكون أن الله 

■أرادوا أو ءثأ=ظمه، يسل آن مي ■ظؤ بثر إلا لنا ؤ، ت لقوله متممة الجملة 
لهويعترفون بالرسالة، له يشهدون مادنكة لأنزل رسالته عن يدلل أن الله شاء لو 

ئذُراهتعه مؤث> عف إثه أزل، >ؤلملآ الفرقان: محورة في ومثله بالصدق، 
.]٧

أنزلولا ^؛٠١^١ الأنعام! محورة في بثئيها الشبهة عر ~نعار~ الله رد وفد 
ثقةص س تنئ ه © تثلثون ؤ ئئ ا'مح محن ثئا أزن َولن ع؛ يف 

أنزللو —تعالئ— الله أف والمراد ٩[، ٨، لا|Sنعام; 1باثووكه نا ءثلإ_م وللسسنا 
بإهادكهم،الأمر لقفس الآياُن،= من اقترحوْ ما إر وأجابهم يصدقه، ملكا معه 
بقياملأمر ا لقفى أو عاجلا، العياب، ياحدهم بل ليؤمنوا، يوحرون لا نم 

ثفيناما الحجر؛ محورة في —تعالئ— الله فول هدا معنئ وفى —اعة، ١١
إدا'؛رأ رما إلي إلا قليج نه م١ © آلثندقن يى َةنئ إن إل1لفثكذ 
نزولاإلا الملائكة ينزل أن الله ثان من بكن لم أثم،• ٨[؛ ٧، • لااحج;ّ ثظر؛نيم 

وكذللن،لهم، المعاندين لأمم الحذاب، أو للرسل، الرسالة وهو بالحق، ملتينا 
أزلبمءثأ ينمى لأ أإيوأ ؤثال ؤ. الغرقان! سورة في ~تعار~ له النول 

مييايؤم كيهيإ ء-توا وعو أنفهم ق انقك؛ريإ لثد رثآ مهن، أو أيييكة ٠^١ ^!
.؛!٢٢، ٢١]11^،قان! < ١٤قنميإ ججشإ ؤبتؤلؤن إذنجر؛ييرن، يمحنيم جث/كن، لا آلمككه 

تمحقا.؛؛_ بقوله! عاليه الله رد فقد النبهة من الأول الشق أما 
المللثحلجعل ملكا الرسول جعل فلو ، ؟_!^_^^^ ما عتهطر وللمننا رحلا و؛تكث 
~تعار~،الله عن يبلغه الذي كادمه وسماع رويته، ليمكنهم البشر صورة في متمثلا 

صورتهإلا يدركون لا لأئهم ؛ بش أئه عتقدرا لا البشر صورة في ملكا جعله ولو 
عنونه يلبالذي والاشتباه اللبس فى يقعون وحينئذ بها، نمثل التي البشرية 

.منعاويمنعه ، حجراذللث، يحجر أن الله أسال المعننI وكان استعاذة. كلمة هي ١( 
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.ملكاجعله يقترحون ينفكون ولا بشرا، الرسول جعل باستتكارم أنفسهم 
بنوحسمعنا ما ، ءابادثا ؤآ تمنيا س-يعنا ^ثا I نوح نوم يمول )٣( 

فترةفي كانوا قوم أنهم علن بدل وهو الأولين، آبائنا في نوح بدعوة أو 
منوالمدق الباطل، من الحق معرفة إلئ يهتدوا لم لما وأئهم ،، متطاولة 

ويعيشه، ينفيثق لا الذي الضعيف ثأن الأباء، الن رجعوا بأنفسهم، الكذب، 
أنالهلريى= البرهال عليه ومد الدليل، عنفه في حل إذا ثانه غيره، اب، حعلئ 

كانواإذا ذللث، فيهم، فيتحكلئ، الأولين وإلئ بهم، فينسح الأباء إلئ برجع 
متعنتينكانوا إذا أما التقليد، لدلك وارتباكهم الشبهة، لهذه تحيرهم محي صادقين 

فيفشأنهم منه، برآء أنهم يعممدون ما عليهم مممزلين لهم، قين مشا الرمل، مع 
يكونلا ولم وأنكئ، أشد التخلص ذلك علئ واحتراوهم أعفلم، الإعنات ذلك 
يصفوهأن لأنفسهم ممحوا وقد الحق؟ إلى وأدنئ الص-وابج، إلئ أقرب هذا 

بتلكوصموه قولا، وأوزنهم عقلا، الناس أرجح من أئه يعلمون وهم بالجنون، 
علهه حن حئ يدء نرشوأ حنة ييع يحل إلا هر ؤءئ ت شانه في وقالوا الوصمة 

ألاالرسل، لجمح قيلتإ فرية وهي أمره، وينجلي جنونه، من يفيق الزمن بملول 
أوثابر إلا زنولخ تن ثيهم من أكن أف ءآ -تعالئ-ت الله قول إلئ ترى 
كانبعفهم كاف [، ٥٣، ٥٢اات،: ]الذا;يءثاءوقه مم هم بل دء أمإصوأ .١ بحؤن 

وشهواتهممتثابهة، المتكبرين فنفوص ءءحّ_، ولا الأحر، البعض بها يوصي 
فيوكلماتهم تشابهن،، قد الحق معحاربة في آثارهم تكون أن عجنه فاد متفقة، 
علهنزد أئكc لمحمد فيقولون تقاربن،، قد المصلحين على الطعن 

نلهد ما إلا آلثا بماز وى الية؛ التفي له ويقال ٦[، ]الحجر: دجؤزه ؤق، ألدكر 
علنرده فياكون [، ٤٣]_،: آلبِيم عثاءّ، وذو مغفزؤ أدو رثق، إة ملأ ين ممرني، 

علئالمر منه ب، فيطالربه، إلئ يلجا أن = المارخ والأءتتداء البذيء، العلعن ذللثح 

،فاخنلغواالحق، من شمِبعة علن كلهم موذ،، عم؛ وآدم، نوح، بض "كال إ ذال،ءجاس، اض عن  ٢١'
(.٦٢١)م الدِي: تمر ["، ٢١٣]القرة: ثننذي;قه< أفنثن س أج 

نيظهر إنما والشرك الأرض، ني رسول أول نهو ٠ ًءة؛' نوح فل يمولا القرآن ني الله بذكر ولم 
.زمانه 

)يرو((. ٤٢)نمب: لأبن طب. ناصية (، ٢٨٠)اردصدالمطمن: اظ: 



صلوةلي تكدسهم غز من أبدلي ت بما أنمميا ت فيقول خصومه، 
نوحنجاة فيها الي الفلك يصغ أن إلثه ريوحى دعوته، الله فيجيب عليهم، الصر 

عليهحمت من سوى وأهله، لحياته يحتاجه ما فيها يحمل أن ويامره تابعه، ومن 
نجاتهعلى ربه يحمد وأن لمين، ١ شان في يخاطبه أن ينهاه يم العياب، كلمة 
ومقدارعليه، ربه فضل ليستشعر الفلك، على معه ومن هو يستقر حينما منهم 
فيه،له يبارك منزلا ينزله أن منه يطلب كما ، بالظالمب* وتنكيله بالمصلحين، عنايته 

المنزلين•■ض ؤإزه 
َقاؤإن لأيمن دإك، ؤ( ٠^^ القصة; هذ0 كلمات آخر كانت ولقد )٤( 
تفيدعظيمة، عبرا قومبم~ مع ءقؤت نوح ~ءمة القصة هذه في أن ليرينا لثتلأر،ه؛ 
تئنامح؛ ما ا'لأكّا يهم، بمره قتص-؛لم ؤز َكادنث ؤلس الداءي، وتنقع ١نمومن، 
محيويمه وهدى شء ًًقؤ، ومصيل إكت,ني ثث آوى مدثذ وكً=ؤ>، مرن 
بالحسّنة،يئة الومقابلة القول، نزاهة القمة هلّه فى [، ١١١]يوصف; قنؤذاه 

ونمرهللمناش، الله وخذلان الشدة، عند —نعالئ— الله إلئ واللجوء 

هدهفي * نعمه على ويحمده ط ربه يدعو كيف، نوح الله نبي وتعلّيم للمملمحين 
وابتلاء، ثديي وعقابج عفليم، ببلاء قومه ابتلاء وفيها والعبر، الايات هازم القصة 
؛القمر سورة في فال كما ، ويدكر يعتمر الذي من لينفلر الايات، بهدم العباد 

بعظاته.المنتفعين باياته المذكرين من الله جعلنا ماوؤه< بن يهل ءاتد رقمآ 
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mمحح 

تنئمحأ !ذ . قوة ألا ؤح لور لم ل ١٥إل . ُاييث مج زم ؤكد؛ن 
النيةُنا عك إلا مي إذ م يذ ثي آثكم ثثآ . وؤيلجبت أف ظإ . بتن 
شىؤنا »او . أ/د؛ردمن ؤإئعك تق آيتين ئآوأ . . يأطيشي ه آئئإ ث. 

®ألمحن ثردِ أئآ ;؟ @ شين ز إ ء ه ^١^ ة @ بمأوى 'كاثإ !١ 
مح،إة ُتي ، ١١٠® آديُييكن ثن لقؤيه -ُش ثثي ؤ ي  ٧١٠نتن. ثمّ إلا أآ ،ئ 

ف،ء رش هأقثثث ® ألمحذ ئ ئى وش ننج، ٠^١ نيتهم نج، م ® َكثمح، 
آَمحثمدكاه  Cjلأيه ذ'لأئ، ؤر إة ® آتانثث بمد لربما م ® آلسأمري أكآلٍف 
[.١٢٢-١٠٥: ]١^١١٠^٠؛^^ ؛لنغر ثئر هى نإن ® ُمحن 

للعبرة رح ش٠ 
أنهويريهم بالتقوى، قومه ولين ومحق في كعادته نوح الله نبي يطاو_، )١( 

يدّمأن له كان وما فريش، في كمحمد فيهم، بالأمانة معروئا يزال ولا كان 
يماميهيذكرهم الله، علئ يكذب أن لنفسه يستبيح ثم الناس، علئ الكذب 
فهولهم، ناصح أئه بمعنئ أميمن رسول وهو ذلك، قيمة يقدرون علهم معهم، 

الناس،من ؛اتغاغت نرمحم عاص ابن أل هنا ونزيد هود، سررة ْن القصة على الكلام عند شرحها سبق )١( 
نصيبهموقلة لفقرهم، استرذلوهم وإثما والمكافة، الثياب، كنسج الدسبم الصناعات أصحاب هم وقيل؛ 

يفصللأثه ؛ فيصلا سمي كما نغلق، الميفتح لأثه الحاكم؛ والفت،احت احكم، ت . الدنيا من 
المملوء.ه آلمشميؤ ؤ الخصومات. بين 
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غيركاملة لهم فيبلعها منها، ء ني فير يخون أن له لهس رسالته، فير أمين 
!لمحمدقال كما بغير، أو فيها يبذل أن يسممليع لا عنده الله أمانة وهي منقوصة، 

[،٦٧ت ائدة م]الرسالتيه بيئئ تآ سزأ لتّ ؤإن رخ مير إتلك> أزل تآ ج ، ١٢^١١ؤتأة،ا 
عندمن رسولا نوح دام وما الرمل، حميع بها اتصف التي الصفات من وهي 
أمركرر ثم بالرضا، وياحيوها بالقبول يتلقوها أن فينبض رسالته، عنير أمينا الله، 
يقول؛إذ وصدقه، أمانته إلمر يرميهم بما ذللث، وعقي، ٠ والطاعة بالتقوير ثومه 
التقوىبهلله، ذللث، ت، وعقزب عؤر إلا لمى إن لجر ين عيه أمثلكم ^^-١ 

غايته،ءلء؛ر والحصول مهمته، نجاح فير المتفاني المعنئ، المهتم شان والهلاءة، 
منهمكان الهلب؟ تكرار بعد به أجابوا وماذا التلطف،، هذا بحد منهم كان فماذا 

:قالواأن ذللث، يحد 

القومعليه من -وهم بهم يلين، فلا ألأزدؤزه، يإبنكء لك ^١^، )٢( 
الحقولوأصحاب وصحفاوهم، القوم مقلة اتبعه وقد لنوح ينقادوا أن ادتهم— وم

عامتهممءن الناس وحاصه العبيد، من السادة وأين الحقيرة، والمهن المغيرة، 
بهمتربطنا أو مجلس، بهم يجمعنا أن التقاليد حكم في يليق وكيفإ وسوقتهم، 

العظمةمن ترون ما علير ونحن والفقر، المعة من نعرفط ما علق، وهم رابعلة؟ 
أوصافها،بأحص والأمتقراطية معانيها، بأومع الديموفراؤلية تتفق ، وكيفوالجاه، 

بادئبل؛، آمنوا الدين، حناء البالدح من الراجح الحفل، وأصحاب المثقفون وأين 
بمتمحت'؛امأ ينا قمح، ^^١ نوح• الله ثي، لهم قفول نغلر(، ولا روية )بدون الأمر 
شرإلا أئأ إق . المحم، لآلاددِ أثأ متأ . يتمهت لز هك إلا م-ابمم ذ إ. 

شيءوأي فقال وعقل، روية عن، يؤمنوا لم وأنهم سذاجتهم، عخما حاسبوه ؤه 
فاللهعلي، لا ربي، علقر إلا ذللث، فير ابهم حوما وصهانرهم، بنياتهم يعلمني، 

لوما،إلؤر وجهتم ما ذلك تنحرون لو منير إلا أنا وما ومجاريهم، محاسبهم 
إلمم،بذلك يلفتهم وكأنه متركم، حيث الجهل مع اقون وتنتجهلون، ولكنكم 

الغيفان يا، نوأوصعهم الناس، أفقر كان وإن رذلأ المؤمن يسمإ، أن إنكار 
إرضاءه آلتيه يئايدِ أذأ ءؤو؛ا التقوى، ب، والج، والخالق، الدين غنل، 



وأقيمالله عداب أخوفكم بمزه محس إلا أئأ واؤ,إن لنفوسكم، ووه1سسا لشهواتكم، 
تله فتقولون واضح، بين بهلريق الشهوات، وأرباب العصاة، علملر حجته 

النوم،نتانة في سهم آخر أدتم1ينثه ثى ظن، يمؤح ئئي ؤ )٣، 
كانوأنه معهم، بماصيه يدكرهم الحجة، أعوزنهم أن بعد القوة إلى لجاوا 

أحرامتهم بح يطاللم أئه إلى ينبههم التذكير، ذللئج يجديهم فلا ، أمينا يزال ولا 
ينفعهمفلا عنه، ينهاهم عما أبعدهم به، يطالبهم ما إلئ أسمهم وهو مالأ، ولا 

اكبيه.ذلاثإ

تْلحبلا رسول أمحه فيريهم وفقرهم، أساعه بقعة دعوته قبول عن يعتدرون 
الناس؛نلوب عن ينق لا وأنه لغناه، كافرا يقبل أن ولا لفقره، مؤمنا يطرد أن 

المناقشة،تنفحهم فاد وروية، نظر بدون آمءن ومن اقتناع، عن آمن من ليعرف 
ينحقنث إن ثدآ يعا ئأنثا حدتا ئاحكتث حندلثثا ثل ه! لون قولوي

هوؤإئما ثانه، مجن يكن لم بالايات الإتيان أف فيريهم [، ٣٢زهوي؛ ه صتينثن ل١ 
الك،،المأولئك كل بهم بللن، ثاء، متئ به ياتى ~تعالى~ الله شؤون من سان 

واللجوءبالحجارة، بالرحم يهددوْ أن الأمر بهم فتنهي تمتر، حد إل بهم ويترفق 
أنبحد نوح الله نبي من بكن لم الغاشمة، القوة حجة وهى والنار، الحديد إلى 

بيتهيفتح أن منه ويطلب، ربه إلئ يرجع أن إلا وأندر وبئر قومه، إلى أعدر 
اللهلعباد التمر فيه يكون حكما له ؤيحكم بعده، استغلاق لا فتحا وبينهم، 

دعوته،الله أجاب أن إلا هو وما تكبرين، الملأعدائه والخزي المالحين، 
ماعبرة وهى المتعنتين، الفلال٠ين وأغرق المشحون، الفلك، فى معه ومن فانجاه 
نتجعكنأ حما َكئلك، »امتوأ ؤأدمى وسه ج-ذ ١لمومنين قلوب على أبرئها 

■[ ١٠٣تمس؛ آلعفينازه 
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نمحح.

هاله أيم عياب يليهم آن مز ين م«اتا أنذر آذ زج ءك زث ار'انا ^إيآ 
إزيإ'تن تؤِ نتفن و دآغإي وأقمْ أق مثدلأ أن . ين إلأ وؤ إل يوي 

إلرب ئاد ه تنثوذ كتم ثز ِؤم لا ثآت ^١ أف أجز إة ثنص ا م؛ ؛؛ iiوي-ؤ-رمحا 
لهمكئفر لعودهم ًكلما وه وا غرارا إ.لأ ُءوءا ؛مذهز ثم ْ دمءا ^٠ ممح، دعوت 
إذنم . أت~لإارا وأنقك؛ةوأ ويئوأ يابم وآنتنثوأ »اداِ؛أم فآ يتنعم جعنوأ 

\)\jLC. S'؛،اثم ردهم آنتعفروأ نينئ وا إننإئا ثم وآنرزق الإ آغئق إؤآ م . جء-ارا 
b-r؛لآم وبجعل جقت ل؛م وبمد وبمتن بأنوز وبمددؤ و ؛درايإ ءق؛م ألثآء زيز ي. 
جعأس قى كم، ئروأ آز . آطوايأ -ءلق؛ق وهن . وهائ ف في؛وذ لا ذج ث١ .

آلأتمفيك واس؛؛_؛J . خ!، ألئمس وجعل زرا فبمى الثم وجعل . أل؛اة ءي 
@أ'مح ء ;ثو وه ® إ>أئا بما محء لإ ® تائا 

إلاوةْ" تاقأ ندآ ؤ ُن ؤانجوأ عتؤف إمم رن مح هال ® ذ؛ناجا سلا يما نثتلءا 

إذافائه فيه؛ يعملون الذي الوقت من ومكنهم أمهنهم أطاعون إذا أئهم واومِاد i لهم ضروب ٠Jااترتت )١( 
كثيروتغطيهم٠ تغاثبم أن طيوا يرحم" لا لوفاتهم صربه الذي الأجل جا* 

حال،بعد وحالا طور، بعد طورا ت ؤآاوإراه لكم، منه تعظيما ت ؤوءا;إه باتين، ت الدرور، 
بعض.فوق عضها ب :

ميالغتؤمحضار١ه واسعة، ت ه فجاج ؤ اطه. بعلى الرجا يتقلب كما ٠ علتها تقلبون مبسوطة ؤدثاطأه )٢( 
ؤتار١هالعام، النفي في تعملة المالأسماء من وهو أحدا، ^دثاراه تتركن، ؛ ؤقّرله الكبر، في 

.^كا
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ولاّيائ ولأ خ ذلأ ولا :١.^؛ ثوتن لا نئازأ @ ًئ، ذؤآ ذعت\ @ ءا 
ثطتنيمنثا . >،uW؟ ^^٠ آيؤبيخآ زد ولأ ،؛، أتنيأ وئد . وثئا وبمى بمنوث 
أني،عز ئذر لا رن خ وقاد . اصايإ أف آرن نن لم محدوأ نف ،را ^؛^١ أٍُ؛مأ 

لآغفم رن .ا >كمارا ثاغا إلأ نيروأ وب ء؛ثادلق تحرأ درهم إن إدك . دبايا أتق،نين ين 
-٨٢[١ ]نوح: ت1راه إلا أشو زد ولا رأتويثت نممنوج ثومنا يؤنَ دثد نلني ولولدذ 

^٠؛رح ش* 
قومهأنذر ءقيت نوحا أن إلئ السورة هده في —تعالئ— الله ينبهنا )١( 
الذنوب،من فرحل ما لهم الله يغفر أن أطاعوه هم إذا ووعدهم وشرهم، 
هدهخيرات من لهم الله سخر بما متمنعين الطاعة، من تمكن في ويوحرهم 

آسننفر٤أهود؛ سورة في كقوله وهو لموتهم، المضروب الوقت إلى الحياة 
رقأوإن محز ذى وهت"م متؤ م إك -صنا منتأ تتغمح؛ إيه فيوأ م ظ 
٣٠[ ]هودت هوه عزاب،وؤ علتي^ لخاف ؛ؤآ 

يمكنلا جاء إذا وعقوبتها الأمم لهلاك حدده الذي الله أجل أف وأراهم 
.[ ٣٤،: jljpSlI]ولأ ساعه نظرون ي لبملهم •؛اء ثإدا أجن آمي ؤذذؤأ تأحترْ 

عقويةفي السنن هده الله من يعلمون قومه لكن لو أئه ءجؤن نوح تمنى وقد 
كيلكووعدهم ونهيه، أمره وتعصي الله، دين عن نفز حينما والشعوب الأمم 

وحياةوالزؤع الشرب في بالماء لينتفعوا عليهم، الدر كثيرة السماء يرسل أن 
العذبة.والأنهار الباتين لهم ويجعل الحيوان، 

و؛ا;إه؛ذ تيوذ لا ذؤ ^ما ت ونال الوعد، ذلك بعد إليهم رجع نم )٢( 
حلقهموقد اكواب دار في لهم تعظيما الله من يرجو أن بمنعهم شيء أي اتلهم ي

جعلهمنم طين، من سلالة من فخلفهم متفاوتة، وحالات محتلمة، أطوار على 
المضغةجعل ثم ط مضغة الحلقة فخلق علقة، الطفة خلق ثم مكثن، قرار في نطغة 

وعيناجع، تأذنا لها فشق ، آخر خلما أنشأها ثم لحما، العفنام ا فك، عذلاما 
هدهله إله الخالقين؛ أحن الله فتبارك يفكر، ودماعا ينهلق، ولسانا تثمر، 
بالطاعق؟له يدبون ولا عنه، الناس ينمرفح لماذا الأياته 
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حدوده،عند والوقوف الله، طاعة في به برعِا آحر طريق إلئ نمد ئم )٣( 
القمر،نور من فيهما جعل وما وأرخه، محمانه في الله بآيات يذكرهم فاحد 
منهاويخرجنا فيها، يعيدنا نم نبائا، لأرض ا من الله أنبتنا وكيف الشمس، وضوء 

والمني،للزيع ومهدها اءلا، بالأرض لنا جعل وكيف إحراجا، العش عند 
المعادن.منها تخلص ونالزؤع، منها تخرج ونالبل، منها لنسلك 

يردهمفلم ونهارا، ليلا دعاهم وأيه ربه، إلى قومه نوح الله نبي شكا )٤( 
حتئبثيابهم، ونغهلوا امعهم، ممدوا دعاهم كلما وأنه فرارا، إلا دعاؤه 

علئواستكبروا عنادهم، على وأصروا يبصروه، ولا للداعي، فولا يسمعوا لا 
وأحرقيخوف، فمرة الأساليب؛ بين وفاوت إ الدعوة لهم لون وفد رسولهم، 

ياياتهيذكرهم وأحرى الله، بنعم يعدهم ومرة ا يلين وأحرى يشتد، ومرة يبشر، 
الذكرى،تفدهم ولم المرعقلة، ذلك مع تنفعهم فلم هم، أنفوفي الأفاق في 

بالباطل،بعصا بعمهم ووصى ومخالفته، عميانه على وأصروا بدعوته، ومكروا 
:وقالوا

ومئآه.وثنوئ يغوك ولا مواعا ولأ ودا ئدرو ولا »اِلهقؤ ثدرف ؛^لأ )٥( 
فيبالنهار الليل وواصل عبادتها، عن نهاهم نوح، لقوم تعبد أصناما كانتا 

إلالدعوة في أنفقها التي الين ومئات الطويل، الجهد وبعد منها، تنمرهم 
أولئكيتركوا ولا الألبة، هذه يدعوا لا أن بعصا بعمهم يوصي وحده، الله عبادة 

لرجالأسماء كانت الألهة أولئلث، أف الأل وعلماء المحدثون روى وقد الأصنام، 
إلئانهبوا أن قومهم إلئ الشيءلان أوحى هلكوا فلما نوح، قوم من صالحين 

تعب،-،فلم ففعلوا بأسمائهم، وسموها أنمابا، إليها ون يجلكانوا التي هم مجال
اللهنبي أحذ وقد عثدت، الهور تللثه عائمات تج وذهبأولئلثج، هللثج إذا حتئ 
الذينالكفر رووس من أو للناس، ؤاصادلها الأصنام، أولئك من يذكو نرح 

بالباطل.يتواصون 

أحذالله، إلئ الدعوة في اليبه أسجمح ونفدت ، صبره عيل أن بعد )٦( 

:١٤•)ا/ اكاس: كلمات في ازام انظر: مرء. غلب أي: اللام، ونح انمن، بكر )حمل( )١( 
)حممرو(
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منألأرض عز ئور لا >ؤولإ ، ثثلاه إلا آلْسن نيئ وولأ عليهم! يدعو 
^١٠؛لا زلا.^;١ ح نمزأ ٣ إن ^١^، ه: قولبذلك  jUjدَثاتا4، 

فهمالحال ذلك عاى داموا وما الكفر، ورووس الضلال، أنمة فائهم يتكثاراه؛ 
ييخلا أن الله دعا لذلك الإصلاح؛ سبيا في عثرة وحجر موحد، كل على حطر 
نئاواولدوا ؤإن ءب،اده، أصلوا تركهم إن لأئه منهم؛ واحدا الأرض وجه علئ 

لهيغفر أن ربه يدعو أحذ ثم الكفر، علئ وربوهم الشرك، علئ أولادهم 
لكافرمغفرة طلِّح وما والمومنايل، وللمومنض مؤمنا، بيته لحل ولمن ولوالديه، 

وحتممنهم، بيته لحل ولمن المؤمنين وأقاربه لنفسه طلبها ؤإئما لمشرك، ولا 
.وهلاكاماراه إلا أاْسن نيئ " ^١٤بقوله! دعاءْ 

،أمره مخالفة علئ نوح قوم عقوبة ورق الهذه في الله أحمل وقد )٧( 
أئهليرينا أدم!ارإه؛ أف يؤن تن ئم تحدوأ يأذ ثارا إدجلوأ محِزأ حطتقبم ؤم-ثا فقال: 
ينقذهمأن أحل تهلع يلم بهم حل الذي الغرق ذللن، وأن الخهليئة، سببه غرق 
منه.

هام.غؤا،ؤأمِ؛مأ فيهم: يقول - -تعالن الله أف القمة في العبرة مواطن ومن 
وأنهقصيرة، فترة سوى جهنم نار يدخلوا أن وبين بينهم ليس أئه ليرينا ثاراه؛ 

الدنيافخروا بالغرق، الدنيا في اتاله أخزاهم أن ؛عن. الأحرةنار عن لهم غنئ لا 
عندوالوقوف ؛a؛_tعته الدارين سعادة فاز من فاز كما الله، بعصيان والأخرة 
حدوده.
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-تعال-الله إل هودرا، دعوة 

؛اد. سعدن ١^ غندر إم يذ ذلأ ما أثن مث/إ ثثوم ، ٧١١٠ أتام عآد وص 
ألكذهثث ثظنك نإئا ، ٢٣٧٠^ؤ نرنض إكا ويوة ين كنثوأ أدمى أتلا 

رستشتأبلنهكم رب ين رمول وثكى مماهت ؤا لمس يتدوم و ١٠
شذيفمانلإ' نم هق وؤم بن ذًًقر ■آءثأ أن هبئذ أو أ؛يرن. ُاخ يؤت وأئأ ت4 

ناذًقثتأص 4 ي م ش ئ قه تم 4 %طأ\ 
ءقأنن! نفدناً؛ نبمت; أق ئ 1;؟_I و سمن فءا أش ءَالآآر؛؛ 

ينءiقاءكم وئع ئد ، ١١٥. ( آلمندj\Jيى 'محت، إن ملآ يما ثيثا يعند»ال؛أودا 
4ُاه ث؟و نا ن:ائآم أم :ثمحثآ محء ؤت س نض؟  ٢١١^،نم 

بثاتم معم وأدمنك مأغثثث آلث_تظوبم. ين تعبمتظم إل ءاثهلثوأ ثلمهلني ين 
.[ ®\'-YU]الأموال: مؤ.مبجثثمح '؛انأ وما يثاثيثا ء=ئمأ أدن دار هلما 

عندرثة عع اتقصمء هذه وكانت اننوزاة. فى وصول عاد قومهما هع بتيه رصامحح هود قمة تذكر م ]١، 
تهمرذممم الأقوام، بهاوء الدب •،دعت في القءمِ دب عدذا انضِى يكر رقد الإيلام، ذاِ العِب 

,مدهاوط (. y^Uh)امِِفي: تا.ِخ في اظu أقدارهم، في 
سعفي عاد نومه ذكر انفرد كما قومه، بذكر فيها واقترن هرايت،. عم الغرآن في ■أبج؛ مود ذكر وند 

رمو(• أ'متم، آية همثرْ 
.العقاوّخأفة الحنم، خفة )٢( 
ّعة.)٣( 

وأصلاع.صاع، ك: )إلي(، جمع نعمه، )٤( 
نترك.)ه( 

عذابه.)٦( 

ا،طصالهم.)٧( 
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•دعبرة شؤح ه
لهمأحا ومماه هودا، أخاهم عاد إلئ أرسا أيه لئ~  LXJ"الله برينا )١( 

بعبادةفطالبهم ، العرب أخا يا ت كله الجنس أخوة في يقال كما الب، باعتبار 
—تعالئ—الله يخهل ما ثيتوزه ؤ1دلأ قال! ثم الرمل، جميع شان —تعالئ— الله 
شركنومه من يكون أن هود الله نبي من إنكار وهو والمعاصي، لشرك ا من 

هودتسورة في وقال نوح، لقوم ~تعالى~ الله عقاب من كان أن بعد وعميان، 
اللهعميان وبين بينكم يحول ما العقل محن عندكم أليس أي؛ ثن؛رثه؛ ؤأ3لأ 

عنالملل ودفع الفانية، لخنويع الأملوبين بض وغاير أمره؟ عن وى والق"تعاد" 
القصص.في القرآن ستة هي كما القارئ، 

ثظنكن١ئا تثانة ؤ لرض إكا ويوة ين َكثوأ ومكن أتلا ج )٢( 
وهوالوصف، بذلك هنا الملأ وقيد والسادة، الأشراف الملأ! اتهجته مك 
ولمبه، آمن من هود قوم أشراف في لأل نوح* قوم ٌن المالأ دون كفروا، الذين 
محلاتن أتلا -تعالز-؛ قوله ونحوه ا، مزر مؤ نوح نوم أشراف في يكن 
للذمواردا وصنا يكون أن ويجور [، ٣٣ت ]المرمنون يلماؤ وكدبجأ 'ّكخمأ ويا 

منالذم في أبلغ وهو سفاهة، في يرونه بأنهم هوذا الله نبي وصفوا وقد غير، لا 
متمكنأنه المجاز سيل على بالفلرب أرادوا لأنهم سفهت؛ قد نراك • قولهم 

الكاذبينحملة في كاذبا يظنونه أيهم ذلك علي زادوا ثم عنها، مفك غبر ا، فيهال 
عبرواإذ رسول، كل تكذب ينقمن وهو —تحالئ-، الله عن الرسالة عوى دض 

ردفكان منهم، واحدا هودا وجعلوا بالكاذبين، الدعوى هذه أصحاب عن 
علممع ؛المثل، مقابلتهم ترك إذ والإغضاءأ؛،، الأدب في غايه عليهم الله نبي 

ؤإياهملأنه أحاهم؛ جعله موداه لثامأ عاد ااوءوله• قال■ )ا/هه(ا • محيي لأبي الغريبين، انظر؛ )١( 
هوداعاد إلز أرسلنا والمعن العرب، صاحب يا العرب؛ آحا يا يقال؛ كما واحد، أب إلن ينتسبون 
)عيرو(اخاهمء. 

رعمر(اناؤل: ملأك )قا/"مد العب: طانح اظ؛ )٢( 
كأنهحن الفاهن، في تمكنه عن مجازى نمير )في( ارجِ حرف أفادء الذي الظرف أن المؤلف *راد ( ٣١

)عمرو(بالمظروف. الغلرف إحاطة جواب من به *حط 
>ءمو(انمم. أي: )٤( 
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الحسن،الأدب من ذللث، ومي وأشههم، الناس أصل -محمسومه أل الله بي 
إلئوالإرشاد —تعالئ—، الله إلئ الدعوة مركز مع وتنااٌس_، ما العغليم والخلق 
ربمن رسول ولكنه السفاهة، من شيء به بكن لم أئه يربهم ماحي طريقه، 

إليه؛أدعوكم فيما ناصح لكم وأنا ريي، لاين، رما أبلغكم أن مهمتي العالمين، 
عليكمأكدب لا فإني ~ذعالى~؛ الله عن أفول ما على، أٌثر، معادنكم، فيه لأف 

علقوأمتبيحه عليكم الكذب أستبيح لا فكيف، سترني،، من عودتكم ما با ح
أتم،:شذرهأه، بي ثم عق رثؤ ين ذكث جآآؤ آن فثن ^١٠؛؛ محت؟ تم، رب

عذابليحدركم منكم رجل لسان علئ ربكم س موعفلة حاءكم أن وعجبتم أكدبتم 
فآمرهمالتذكر، س النؤع بدللث، ينتفعون علهم عليهم الله قفل يذكر أخد ثم الله، 

قومبعد من الأرض في حلفاء جعلهم -تعالئ- الله أن نقومهم قمح، يذكروا أن 
أنعليهم أعاد ثم والحضارة، المللث، حة بالخلق، في يلة وبسعة وزادهم نوح، 

اللهنبي قول يثبه وهو الذكر، بذللث، يفلحوا أن رجاء عامة؛ الله نعم يذكروا 
وجثل،محا ه؟ا-ف الثم وحثل، . بمِائا ثنوب تح أس حلل كم، روأ وو وح: ن

.إ-ماجا ثهبمظم فبما ثيدؤ م . تاثا ألأبج، ين أنكز واس @ يثلثا ألئغس 
لهميلإن ،؛-•Y[، ]نوح: ذثائا4 نثلأ  ١٣؛@ ماثا أ'لأنما ء يخني وأس 

وأحيائا، يشرم وأحرى ، يخوفهم فمرة الدعوة، لب أما في ويتفنن الخهناب، 
وبعلته.عذابه ينذرهم وآوته عليهم، الله بنعم يذكرهم 

^بمد; أق لنمي أن كاله ذلك بعد حوابهم فكان )٣( 
منعليه كانوا ما وترك بالتوحيد، يجئنهم أن عليه فأنكروا ه ءاناؤئا يمد حقاة ما 

ثنكنت إن نيئا بما له قالوا ثم الأباء، يعبدها كان ام وأصنشرك 
فيقولالعالمين، رب من رسول أنك دعواك في أو إنذارك، في ه آلمنيقي 
منالواثق بلسان المكشوف، والتحدي المنكرة، المقابلة هذه بعد لهم الرسول 

وذكره ؤئثب بمص ربمأ بن عثبمكم ؤق لنصره المعلمئن ربه، وعيد 
رفعه،يمكن فاد الحتم، الانتقام به أؤيد قد الرجس أن لبيان الرجس بعد الغضب 

هوهود الله نبي به توعدهم الذي والرجس غضب، معه رجس من بالله ونعوذ 
عدايَكان ذؤننؤ عاد بت ■وكن ت يقول إذ القمر، سورة في الله بينه الذي المذاب 
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ءمأزش تتيع . ثشز محن يور ق صرصمإ رظ عي اتثدا اة . ويدر 
لهمنال ثم لالسر: .ه ونذر عيش َلكث ذهن . نشي م أ•ءجار 

نلدنموهمالذين وآباركم أنتم وصعتموها أمماء في أتخاصمونني ت عليهم منكرا 
فانتفلروامملهنان، ولا حجة من بها الله ازل ما منكم، هدى ولا علم غير على 
لجامأل أمره عانة فكان المنتظرين، من معكم إني طلبتموْ الذي العذاب نزول 

بريحأعداءه واستأصل ، ~تعالئ- الله من عفليمة برحمة معه آمن ومن الله 
.[ ٢٥لالأ-ءقاف; ؛لتجرهن^ آكنم لجزي َةثإك تيملإلإ إلا ئرئ لا آءب>وأ رم، أمر َ؛ل 

.عاتية ثديي صوت ذات )١( 

اماى.ص وزال ماسه، ص نمر ؤث-سره: الأرض علن تصرمهم  ٢٢١
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آننغِإن عرم ١^ ين لبمظم تآ أثت أغثدوأ معوي ثاو هودا أحاهم عاد ^٧^، 
^٥١ثثنذ ق عق إلأ أجرث إذ يع عثو أتئقؤ لا نعوم . منموى إلأ 

^^;١عقبمتظم أكعآء يرمز إقه م؛وأ نذ رح؛ؤأ ينيرإ رثعوأي . ثنؤذ 
ثناا .بمبمز؛ حئثثا تا ينهود ئالوأ و فرثت ثنرؤإ ولا ؤثإلإ' إك دوْ نبزدًظم 

بضأعمنك إلأ مرد إن . ستينيى لك مإ رما ملك ■عن ت١لهنئا ثارق نحن 
يعاؤدوز دوم■• ين @ دئجذ ث ترئثُ أي، نأيووأ ك أشو،و إئ ئاد مو، ؛}لههج 

إفأّابمبجأ ءاجد هو إلا دآبمق ين ما 3؛^^ رف اثو هل ٌرقئ إذ . ثظزون لا ثر 
معزز ؤثقثش إلإؤ بهء ؤسك تآ هثظ ممذ روأ ^ن . ننتقم صخط عق زز 

^١عمع ١منا ظت وثنا . -ثفئول؛ شء ؤ عق رق إث ثثأ شزوثم ولأ ،أؤ 
رممبثابت ححدؤأ عاد رغك . علظ عدف نن ونحقمحز نثا ،نبمتت معم ^١ ١٠رإؤ؛ي 

ألاأكمي ووم شق ألوتا نذْ ق محفيإ . ئند ثار َةز أتن يانجؤأ رنلم وعمزأ 
•ْ-*أ[.]مود: هوده فيِ ا نتادأ ثنيا ألا رئيم 'هنثوأ عادا إف 

كالمغزار.الدرور كثيري )١( 

حجة.)٢( 

تك.)٢( 

•رتيب ر٤ا 

الهلاك.دعا، )ه( 
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•دمرة شرح .
هودا،أخاهم عاد إلئ أرمل أنه السورة هذه في ~تعالون~ الله يرينا )١( 

الكذب،الله على مفترون إئكم لهم؛ قال ثم وحده، الله عبادة إلئ دعاهم وأنه 
ؤإئمامنهم، أحرا دعونه على بطلب لم أنه أراهم ثم له، شركاء الأوثان باتخاذ 
لرأيتهمجميعهم الرمول دعوة قرأت لو ؤإئك ~وعالز~، الله من الأجر يهللب 

النصحتمحيفر الرسول ثان أل ليعرفونا القول؛ بذلك قومهم يواجهون جميعهم 
ت،وتمخضالمطامع، عم' دعوتهم خلت بت إلا يكون لا وذلك لأقوامهم، 

بقوله؛ذلك عقب ولذك ثواب، من عنده فيما والرغبة -تحالئ-، الله لإرصاء 
يدعوهمأمحذ ثم الله، من إلا أجرا يطلب، لا من نصيحة تردون إذ تقلؤدزه؛ ؛^١٥١١ 

ذلك،أف ويريهم به، الإيمان ؤإلئ اكابق الشرك من - -تعالئ الله استنفار إلئ 
أنوفي الدرور، كثيرة ؛الأم2لار عليهم ماء الإرسال في سببا يكون الاستغفار 

؛قوتهم ب الأرض في واستكبروا أقوياء، كانوا ففد قوتهم، إلئ قوة يزدادوا 
[،١٠]uL^،: ءوه؟< ينا أسد مذ ؤثانأ أ-لي  jrtjuا'اؤفي ؤ( ءاس؛عقأاإا' عاد 
ثمقوتهم، علئ قوة ازدادوا بربهم؛ آمنوا إن أنهم الحق- -ووعده الله فوعدهم 

علقمصرين إليه ادعوكم وعما عني تعرصوا لا ، ثومحأ وة لهم• قال 
إجرامكم

حثثثاما >اؤوو>ؤئ ؛ لوائ أن ورسوله الله نبي هود علئ ردهم فكان )٢( 
أنزل^؟^٠؟ هت؛ الله لرسول قريتر قالت، كما ط وجحود متهم كذبح وهو ٍثنإزه، 

عنءالهنن1 تارئ، نحن ؤرما ر، الحماته آيفوت مع رنهءه من ءايثة عقخ 
لهاسنفلل بل ونصحلث،، قوللث، عن الترك ذللث، في صادرين ألهتنا نيع لا مإلك،ه؛ 
الإيمان،من له وتيثينا الإجابة، من له إقنا٠لا دمويابمن،ه للي، ءؤرما ءابمينط 

آلهتهمإف لهم؛ دعوته سب، في قالوا بل الحد، ذلك عند الله ني من يقفوا لم ثم 
أجلومن ، لهاوعداوته عنها، الناس لمده وخل، بسوء، مسته قد يحثدولها التي 
جفاة،كانوا القوم أن أجوبتهم دلت، وقد ايمجانين، هديان هم نغل في يهذي ذيلث، 

اشكي٠تهم١١-طين ولا الممح، إلئ يينتون ولا باليهن يبالون لا الأكباد، غادفل 

النفس.نديي اي الختيمت، شدد للأي )١( 
)صري()*؛/!•T(. اس: مقايتم (. TT)•؛/(. AUA/T)اس: جمهرة انظر: 
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علئيدل فائه يثووه؛ ء\وهين\ بمص أءم؛ناك إلا مول قولهم سما ولا ، للرشد 
ولعلهمونننقم، تنتصر أئها حجارة في اعتقدوا حث متناه، ونله مغرتل، جهل 
.تثس_، أن لها يجيزون كانوا تعاقب أن لها أجازوا حين 

كمئ ؤ.إد، لهم■ قال أن التهديد ذلك بعد الله نبي من فكان )٣( 
آياتأعظم ومن W ئظزوزه لا نر ينا ممدوف دوذمحء ثن تنرؤى ث برئء أق 

دمه،إراقة إلئ عطاثا أمة واحد رجل الكالأم بهيا يواجه أن والاحالاص المدق، 
ومثلمخالبهم، فيه نش، فالا منهم يعصهه أن بريه نقه واحدة؛ قوس عن يرمونه 

قوله؛إلئ وانظر ثفلثوي؛ه، ولا إلا آقضوأ نوح فول ذللت، 
على،تعادنتم ئن معرتكم أحاف ولا وبكيدكم، بكم أبالي، لا أئني، يربد يثاه 
ينتقموكيف، جماد، إلا هي وما آلهتكم، تضرني فكيف، الأقوياء، الشداد وأنتم 

إلنعم؛ بعقلي. وتدمب، تخبلني بأن عبادتها، عن وصددت منها، نلمت، إذا مني 
أنفيهم الله آيات ْن البر، من وعثرة الحق،، أنمار في الله آيات من آية هل0 

بالخثيةامتادت قلوبهم لأف دين؛ المفوحشية لغنالمين، ١ هيبة قلوبهم من يزيل 
وقدالباؤلل، وأنصار الشيطان، كيد بضعف، واثقون ولأئهم منه، والخوف، لله اس 

العاقبةوأل أبلج، واضح المحق وأل نجالج، الباطل أل —تعالئ— الله أرانا 
البشر،وهداة الهدى، أئمة ذلك في الحنة وقدوتنا لأعدائه، والخذ.لأن لأوليائه، 

يرسمونالذ.ين فهم انية، الأنوسعادة الماس، لقيادة —تعالئ— الله اختارهم ص- 
ذلكأجل ومن الحق، ؤإكبار بالباطل، الاستهانة ويعرفوننا الدعوة، طريق لما 

الأرضيتضهلريح جاسا، وأربهلهم عقيدة، وأوثقهم قلوبا، لمامحي ١ أشجع كايوا 
الجبابرةهول من وتضخ يضهلربون، لا وهم دش المغ ال بقعليها ومن 

ربهموعلئ معتصمون، وبدعونهم دائبون، دينهم علمن وهم والمتكبرين، 
يننا وولأؤ ني، الله عق هرهلن، ؤإد، المحيي; ذللث، يعد قوله إلئ وانغلر متوكلون، 

الغالية،والثقة المادرة، الشجاعة هذه سر لعلم ؛^^؛ ^١٥٠آاخدم م إلا دآئغ 
صمطإلا هدى ئثل إش بمتمحم ءؤوس يمولأ0 معتمم ربه، علئ متوكل أنه سمرها 

يبدلأن حالقه إلن ويلجأ ربه، علن يتوكل بمن وجدير ؛•١[، عموان: ]أل نتنتؤره 
ءؤو.شحل عند ، تقفلا وقوة ينقهلع، لا عزا ويرزقه قوة، وضعفه أمنا، خوفه 
أحوجوما ٨[• انمون؛ غ]البمشوزه لا آلننمئ وؤن وإلم.ؤمن؛اث ولرسوإبء آلعزآ 
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والأتانة-نمال-، الله 1تى الأمور وتفويض التوكل، لدناكح الله إلئ الداعي 
عليه،توكل الذي الرب وصف ثم —تعالئ—، منه الأحر وءللم_، والرصا، بالحبر 

مإلا دآئو ين >ؤما فقال! عاليه، التوكل يوجب، بما وكالآءته حففله في يه ووثق 
وسائاوصفوا وإذا الرأس، مقدم في الشعر منت والناصية؛ مامثأه، ءاجد 

كللأف له؛ مهلح أئه يريد فلأن، بيد إلا فلأن ناصية ما ! قالواوالخضؤع بالدلة 
ومنقادوقدرته قهرْ تحن> إلا حيوان من ما أي؛ مهرته؛ ممد بناصيته أحدت من 

علئأئه يريد ه منغم صتط عل رق ^إة بقوله! ذلك حتم ثم وقدره، لقضائه 
٠به معتصم عنده يفع ولا حنالم، يفوته لا ملكه، في والعدل الحق طريق 

~تعالئ—الله أوجبه يما قام ففد ذلك يعد عنه أعرضوا إن أئهم أراهم ثم ( ٤ ) 
يعانونالدين وهم الإبلاغ، مي تفريمل على يعانب فلا ربه رصالأت وأبلغهم عليه، 
~تعالئ~الله بأية توعدهم مم الحق، داعي إجابة من وامتناعهم عنائهم، علئ 

صورهفي قال كما يهلكهم، أن بعد وأموالهم ديارهم في غيرهم نوما تخلف محي
[.٣٨او: مأء]مأق!لكِه< ييرزوأ لا ثر ء؛رأقم مما ت1_تدل ٣^١ محمد! 

عللثم أنفكم، تضرون ؤإئما التولي، يخلك الضرر من شيئا ربكم تفرون ولا 
عنيغفل ولا أعمالكم، عليه تخفئ فما نمهذه ثى، َلإ، عد رذ ؤأئ بقوله؛ ذللئف 

مواحن.تكم.
منمعه امنوا والدين هودا نجن بالعياب^ الله أمر جاء لما أئه أرانا ثم )ه( 

بهالإيمان من إليه هداهم ما وهي لهم، الله من رحمة بب بأتما؛ العياب؛ ذلك 
فقال!التنجنة، هذه في عليهم قفله مقدار يرينا أن الله أراد ثم الصالح، والعمل 

محورهفي الغليفل العياب ذلك الكريم القرآن مرح وفد ، ء،وفمذ ؤو،ئبم؛لم 
١^٠ئأتي أئن ئئء هن ندر تا . يز أزج عير أنتنا إي عاد ات! داريال

عاد^^١٤ الحانة! وره حمفي وكن.لك ، [ ٤٢، ٤١]ال بسل-ه 
نررثثومأ ١^١^ وثييه بال سح عامم ت^مها و ؛}؛؛"و 'ثننثر يميج »أنسنيأ 

\'-A[،ت١ثتيم ين لهم رئ يهز و حادي؛م م أعجار حب صزما غنا آلثوم 
ثممتتابعة، ؤ>>،ثوماه! وشدتها، لعتوها الثل-يل الصوت ذات الصرصر! والريح 

والتين.الخثب من ١لفت^ات، ت الر٣^٠ ؤ ثأما، ولا صحاتا ئلمح لا التي !١( 
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الأرضفي فحوا عاد4، بج قربس، لبن على ومن أ-نربس، مهدئا قال 
واعتزتربها، سجت التي ءاد4 ^^٠ بآثارهم، واعبروا فورهم، إلى وانظروا 

هثز ألاثض ؤ عاد ^٠١^، وعظمتها بابهتها ت واعتن وقوتها، بسلطانها 
يثاساؤامأ وآ ينير أند نز ثقهم أدى أقن أى تجيأ أولن مء ينا آثر ت محءالوإ' 

قأنني عداب تمسان أباً ف، ْتوع يغما عنيم هارسلنا . بجحدرف 
أنأراد تم [، ١٦، ١٥]غمك: بصثإ_له< لا وئآ آني أ'لأحنة ولثئ١ث' ألدثا أ-ليومح 
فيما نفي ت والجحود ر؛أمه، يثاينت ؤجحدوأ ت فمال العذاب،، ذللئ، ب يبين 

وءأؤطالئا خئثز ؤأستمتهآ ها ؛ؤن؛ىثووأ نفيه، الةال_، في ما وإثبادت، ،، oI-jIالقلب 
آدادنأجأنكروا أول؛اائ، أد لأية ا ترينا [ ١٤]التعل: آلمنسدنه عية َكان َكتا نآنثلر 

والاستكبار،الظلم الإنكار= علئ حملهم الذي بل أنمهم، في شهة ص لا الله 
جو،■' العنكّونم، سوره في ونال باحميتها، مقتنعة بها، متيقنة ُهي، قلوبهم أما 

،]السكبوت،[ الْلتدوله الأ وت}>،يو\ عنمحثثد ٠ؤوبما ألهقنريي،ه، إلا يئايؤآ بجند 
أفدث١نم ألْسبم وؤيمأ قث؛وك لا ؤ"آلم يممحذ آزمح، لخدك ءثم تام ؛^٠١- ال وق

وهمربهم بايايتج جحدوا عادا أل نعرفح كاله ذللئح من [؛ ٣١٢]الأنعام: بجثدو0ه 
بهم؛حل الذي الأول السمح هو وذللث، الله، عند من حق أنها يعلمون 

يعصوالم أنهم مع أثثنأثإ\يىه ير مم ؤَكان؛ت، ومثله ^^^، ؤوضثن\' فوله؛ أما 
عتضفقد واحدا رسولا يعمي من أن يرينا فهو  ١١*ه'هود وهو رسولهم إلا 

حميةعلي الحجة قيام مع وحالفه رسالته، أحل من عماه لأنه الرمل؛ جمجع 
وإقامةالخالق، لإهالاح أرسلوا حميعهم لأنهم الرسل؛ لكل عاصيا قمار دعوته، 
كلمةوهي من لحد بتنى يلترق ؛^لأ والهوى، الشهوة أرباي، على الحجة 

همنم بؤفق، وعيس كموس الرسل؛ ببعض الإيمان يدعون قوم علئ حظر لها 
الإيماندعوى في صادقين كانوا ولو ، بمحمد الإيمان ينكرون ذللث، مع 

عينكان فإذا ط ورسول رّول بت، فرف، لا فإنه الرمل؛ ائر بلأمنوا برمونهم 
أما١ دعواه علئ البينة أقام كذللثح فمحمد دعواه، علئ البينة أقام لأئه حما رسولا 

رسولعن الُين نغمض نم وبراهينه، أدلته في ونبحثح الرسل، لبعض -_، نتعم—أن 

•مسوومات ت١( 
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ذلك؛في يقول الكريم القران أف بنا وحالإنصاف، يرصاْ لا ما فدس آخر، 
محك؛.^٥ ورنيمء أثؤ بت بمزمأ أن وبجددث ورسلي' إس ذكمحف أف؛ى ؤأ0 

أتي_لهم أولتك . سهلا يؤث بي( يقفذدأ أف وربدوف ثتنص ونحكؤ إب*مو1 
 ll* ميمزفوأ ودم ووعي. اف »انوأ ؛١^؛، . مهينا ءد١با إلكيلإ؛رر وآعثوثا

[.١٠٢-١٥٠لاكساء: رحثاه< عشإ أثث ؤان أجنيهم يوييهم ؤوؤلت يمم 
إلئاسمعوا الأقوام أولئك أف يرينا عنيده جثار َكل أتن ءؤوأئ؛عوا وقوله؛ 

ملؤهمئ عمياء، طاعة وأطاعوهم والفالآل، الكفر في وكبرائهم اوهم رؤّ
أنالرواءً وJقايد الرمل، وعصيان الجحود ذللثج على هم حراؤ فكان السبيل، 

القيامة،يوم أحرى لعنة ثم الحياة، هده في الله رحمة عن وبعدا لعنة، أتبعوا 
الكرامة•موامحلن ومحن يتهم تحول، 

والأحرة،الدنيا في التعساء بأولئك، ويحيق حاق ما إلئ النفوس ينبه أحد ثم 
بعدبالهادك دعاء هوده! مزو نثاؤ ثنيا ^١^ له؛ ومنهلنا لأمرهم، مهولا فقال 

وقولهوعصميانهم، بجحودهم وامتحفوه بعملهم، امتاهلوه قد أيهم ليرينا وقوعه، 
العيابذلك وأل هود، قوم وهو الأولى عاد نوعان؛ عادا أل ليرينا هوده وهمم 
لإزالةذلك فدكر العماد، ذانتح إرم هم واكانية لهم، هو القصة هده في بينه الذي 

.٢١١٥الأئتا

إرمبن عاد الأوى؛ بعاد ذكر0 تعالئ بمي "ْء تالنجم• آلآرث،ه عادأ أنلك ^٥؛ ت ٠وقوله الطبري؛ قال ١( 
روثر بقوله؛ عنن وإياهم عاتية، صرصر بريح الله أهلكهم الذين وهم نوح، بن سام بن عرص بن 

٧[.٦، I لالغ|ج أرم^ ه ثد رهف ثل 'كم، 
الأكبر،عاد بن صد ين عبيل بن هزيل بن هزال بن نقيم بني لأن الأود، عاد إرم؛ بن لعاد قل وإنما 
لأردبر■ عمليق ولد العمالقة، من إحوانهم مع بمكة سخانا عذابه ا'لأكبر عاد عر الله أرسل أيام كانوا 

قومهم،أصاب ما العياب س بمبهم فلم بأرصهم، عاد من قومهم مع يكونوا رنم نوح- بن ام سش 
,؛؛،بالفتانوا فتفا بعص، همر بعضهم ببغي الأحرة عاد هلاك وكان بعد هلكوا ثم الأحرة، عاد وهم 

الإسلام:قز العرب تاريخ في الضل : واظ ^٦/٦y A)اتجِي: ير نف
)عمرر((. ١٤٥)مهران؛ بيومئ محمد القديم، العرب تاريخ في 
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ءهود 

آمةك دؤ إؤ . مث أن" نة ئمجم ثم ئاد إل . آمحّيذ ،ئ ؤَكدتا 
.آدشث رُ_، عق إب' لمي )ن م عن ءثه وآ . ؤأطينيؤ أثن أقإ ئ. 

نإدا. ءننمون ^٤١٢٢ وننخدوث . ثمحث »ابث ^١، إ آثرف 
١.منؤق ينا أمدؤ أدوئ ؤإثتؤأ ؤا ؤأيعون أمئ هاهتإ •بثايى دئشتن طثتر 

ئالؤأعظيو يرد عزا*—' عإكم لناف إق ؤعيؤيغ همحمتت ويه، بأنتو آمدكِّ 
 r،: صة © ا'لأئلبم ، ^١١٤^• ثدآ ة © أس نث ^ ذ ١; أنظئ قآ

أوثه ثإل © عهمُن؛ن آ'كمار كان  t،jث"يه دللك ؤ، إن ،أيكتهم كو>وإذ© 
*اآا--؛اا.: ]١^١٠^ ألتحم آته 

دعبرة•رح ث* 
إلئدعاهم أن بعد ءوؤّ هودا الله نبي أل السورة هذه في الجديد )١( 

بعدأحرا، الله رسالة تبليغهم على بالهم لا أمض، رسول أيه وعرفهم التقوى، 
آيةهو ثامنا بناء الأرض من مرتفع مكان بكل يتخدوا أن ينهاهم أحد كله ذلك 

الأياتأولئك يبنوا لم وأئهم يرام، من كل ننلر يلفت ظاهر وعلم للناس، 
لاعبين،عابثين كانوا ؤإئما بالنفع، عليهم تعود ومصالح صحيحة، لأغرافس 

مازماننا، في هؤلاء أكثر وما الثروة، وإصاعة المال، بعثرة فى ء محقها فكانوا 

العلم.ت زقياي عالتا. بناء I وؤءاتوه بعيد، عن يبدو الذي ١^^٠ المكان )١( 
.المطِماء فيها يجمع كالحونحر • ممنعة جمع )٢^ 
قاهرين.ؤثثار؛نه: بصرلغ، الئيء ناول البطش: )٣( 
عادة.)٤( 
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أيديقي المال أصح وما والفخر، للرياء والمشتين وانمث، للب الباتين أكثر 
أبديهم،على يضربون أوصياء إلئ أحوجهم وما العابثين، السفهاء أولئك 

الاقتصادالئ هود الله نبي من دعوة وهي العبث، دلك وبين بينهم ويحولون 
بدلقد مشيد قصر من الأمة فائدة وما ويثمر، يفيد حيث ووصعه المّال، وتوفير 

يلهوالذي القصر ذلك من الأمة فائدة ما الجنيهات؟ من الألأف عشرات بنائه في 
أبنتعرف ولا تاكل، ما تجد لا الأمة من والملأيئن واحد، رحل ويتمتع به 

مرافقدامت ما عاقل، كل عين في قدى يكون وأمثاله القصر دللث، إن نعم تعنس؟ 
ولعلفيه، تعمل مكائا تجد لا العاملة وأيديها معطلة، وصتاعانها ضائعة، الأمة 

النصيآحة،بتلك يعتبروا أن للتروة، منزلة ولا للمال قيمه يعرفوا لم الدين لأغنيائنا 
فدالمال أن ذاكرين عابث، ولا لاعب عير متاعه، قدر علئ منهم الثري فيني 
فيه،الله خالفاء وأيهم ومصالحهم، معاشهم في لفاس قياما الله جعله 

كمابه، ينعمون نعيم كل علن يحاسبهم كما العسير، الحساب عليه وسيحامبهم 
أنراجين كالأحواصى، فيها يجمعونه للماء مآخذ يتخدوا أن الله نبي عليهم ينكر 

عليهمأنكر وإثما الأيات، بناء عليهم ينكر لم الله فني الحياة؛ هده في يخلدوا 
رجاءهمعليهم أنكر بل المساغ، اتخاذ عليهم ينكر ولم البناء، بدلك يحبثوا أن 

يئستنبطلستر ^^؛^١ لهم! قال ئم الموت، بعد وما الموت ونسيانهم ا بها الخلود 
كان= لقوة ا في دونكم هو من علن سلطنم إذا غادظ، قساة أنكم يريد حثائزه 
٠حسابا لجواره تعملون ولا ا عهدا له ترعون لا جبابرة، بهلش بهم بطشكم 

غاد0إلن عادا قومه هود الله نبي يه يصف الذي الوصف ذلك أقرب وما 
الشحوبمن شعب علن الله سليلهم إذا اليوم، الحضارة ودول المستعمرين، 

النساء،وسبوا الأطفال، فينموا ألوائا؛ العذاب وأذافوه الجبابرة، بعلش به بتلشوا 
كلفي أثارهم وهذه الأبرياء، وفتلوا المحاحف، ومزقوا الحرمات، وهتكوا 

الحياة.ماء لها ويغيفس انية، الأنلها وتضج العلفل، تشيب مكان 
بهالله أمدهم يما ويذكرهم والطاعة، بالتقوى لبتهم مهنا يكرر أخد ثم )٢( 

فكانخاإفو0، هم إذا الله عداب من ويخوفهم وعيون، وجنات وبنين، أنعام من 
ألرطهمكثتن ئم ز أز ؤئكت عقنا له؛ قالوا أن العظة تلك يحد جوابهم 
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يعمالواولم بوعظه، يبالوا لم سعدبم،ه ص ؤبما . ١'^؛؟، نأى إلا ندآ إذ .
عادةإلا الهتهم علئ عكوفهم رما ، كالامه عندهم فسيان ، لتذكيرْ حسمانا 

سنةعن لهم غنئ ولا والجدود، الاياء من وتقدمهم الأمم، من بقهم من 
بلذلك عند الله نبي من يقفوا أن يريدوا ولم أمحادفهم، وتقليد آبانهم، 

يضمنونحجة بأي ندري ولا الشرك، ذللثج علئ ص ب، '' نالوا 
تبقولهم أرادوا ولعلهم بالحساب، مؤمنين كانوا إذا العياب، من النجاة لأنفسهم 

يزللم عادة إلا هو إن وموت حياة صن عليه نحن ما أل حلى إلا ندآ ؤا0 
نار،ولا حنة ولا عقاب، ولا ثواب هناك فلس الدهر، قديم من الناس عليها 
وماإلا -يدكا رما ومحا ثموق الربا تاقا إلا همة ما ^يون، ٣٥٠٧١يقول كما 

هوداالله نبي كذبوا أيهم أرانا ثم [، ٢٤ت ]الجاثية هثزو0ه إلا م إن ءامِ بذ ذلأثا ثم 
كانوما للمعتبرين، عبرة التكذبب، ذللئs في وأف التكذيب، بذلك الله فأهلكهم 

خنالم،يملته لا أمره، علئ الغالب ءاؤأتتإ؛زه ربك وإن مومنتمن، هود قوم أكثر 
ومنمعاملخهم، في بهم لهليف عقوبتهم، في بالناس رحتم وهو مذكر، يعجزْ ولا 

.غضنه سبقت ورحمته الرحمة، واسع — هدا وقهره عرته ْع أيه يرينا أحرى ناحية 



-تعال-الله إل دعوة 

ئذءبثأ إكي تن لهمحقم تا أق أء4تُإ' نموي منلحا،J لناهنر ثنود ويإك 
أيلفآ ئأًكل ئورويا  ajCلاً=قم أثب ناله هنذئ، رب؛قمف بت  ٢٢؛r؟؛؛*؛بدآ؛تحفم 

بمديى ئ)مآآ كظ إي نأدطترا . أيتث صواب مأ-ئوأئأ دثت» حنغ، ولأ أف 
_توةآلبماد وتعنون فنويإ ئهوإه1 ين ئقغدوث ذبؤ0 ؤ، ، ومأًكمأ كاد 

يآستحقيأ أؤ;و( ؛؛ ٥٦د ١٠. تنسين أ'اتوني ؤ، نث\' ول* أش ء!لات 
إثا،إدأ رمحن بن مِ،سأا كيثا أذنت أثأثوث ينبم ءائن لمذ أنميعوأ يأذن 

'كيروثيدء »ام-تم إدا آسأًقمنأ ألذمتث ث١J . ثزينوُى بب، أنسئ بكآ 
َمحتءان ثئد1 ث آثانا ثصثهح وئالوأ ريهتد م عى وكؤأ آلثاعث ٢ مروا ت. 

عممثنيك . ٢ جثارنُ ؤ مأصبمأ ٢ ١^٠،؛^' 3أ-ندئهتن . ألثنتهة يى 
اض،ءإكهءمذ لا ول؛يح دمحإ وشحت رف ^١^ أشهظم قد تنموو !، ١٠٦

عشرشفي نمرد نومه ذكر انفرد كما قومه بذكر فيها واقترن مرات. تع القرآن في ه' صائح ذكر ورد )١( 
رعمرز(. ثقلا محول دعرت عع حجت صالح دعوة ونتنابه اخرى، آيث 

واصذ.آة )٢( 

لكم.مياءة وجعلها غيها، أنولكم )٣( 
مين•نمددا ؤحإ'}ه■ نحردا، ر؛، 
الزلزلأ.)ه( 

الهول.شدة س يتهم ■،ن ;ارتجز ، ٦١
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توعبرة ثميح ص
والوطنالب في أخاهم ثمود إلئ أرسل أئه ~تعالى~ الله ي-رتنا )١، 

عنلملئ أبى بن الله عبد الإمام سئل الاعسار؛ بدلك أحا سناه وند صالحا، 
رواءبالأية، واستدل الدار، في الأخ فقال أخ؟ له يقال والممراني اليهودي، 

بقيةشأن وحده بعبادته طالبهم أن بعد الله نبي لهم نال وند ، الشيخ أبو 
■٣٥صالح قحة في النه أرانا وقد رذقأده، تن بشن جثا،تحئم الرسل! 

فيبالشك ونمريحهم لدعوته، ردهم بعد النافق في آية أراهم أئه هود سورة 
ؤ3أت! قالواإذ بها؛ وتحدوه الأية منه طلبوا أيهم الشعراء محورة في وجاء صدقه، 

تحالئ—،— الله إلئ الدعوة أل نحرف السور مجمؤع ومن أأذدن؛ىه ين َئت إن زخبي' 
ولمماسا، كان طلبها بعد بالأية والإتيان أولا، كانت، وبهلثه عذابه من والتخويف، 

ياي،إكن لم القرآن لأي أوقاتها؛ نسبة علئ فبذكرها الحوادرث٠ بترسب، القرأن يس 
اللهسنن ببيان عثرة كتاب، هو وإنما أوقاتها، وبيان الحوادمثح، لتحديد حاء تاريخ 

فيهاالواحدة القمة ترى ولنللث، ه، الرمحل وهداية الثثرط في — -تعالئ 
فيتكن لم السور بعص في زيايايتح وفيها والتاحير، والتقديم هل، والبالإجمال 

فيهاما يتناقض ولا وتفصيلها، إجمالها يتنافئ لا صحيحة، وكلها الأحر، البعض 
هذهبان علام ناح زنؤطره ينا وقوله! بعصا، بعمها يكمل بل ط زيادات، من 

يؤيدما شأن ، ه؛ به كينالها مما ولا صالح، الله نبي عمل من تكن لم يه ألا 
منتكن لم الخوارق، أن نعلم وصه العادايت،، خوارق من الرمل به —تعالئ— الله 

بالأولن.المالحين ث، ك
ءاتهلخفتر أف مائه ؤدند،ء فقال! بها، جاء التي البينة بين وند )٢( 

ؤوصفد وق، عياب تا-ثدآؤأ دثو» د٠ثودا ولا آثي ^، ٥١ؤآ يحذ ندرودا 
هودمحورة في ووصفه وعفليم، أليم فهو ط بالعفليم الشعراء محورة في الحذامب، 

إلئالناقة أصاف وقد بسوء، لها هم ممن أيام ثالآدة بعد يقع أنه وهو ن،، ؛القري
أنالله أراهم وقد ماللثح، لها يكآن لم لأمه وقيل ، لشأنها نحغليما الكريم اسمه 
ويشربونيوما، منه تشري، الناقة، تللث، وبين بينهم مه قلهم سخره الذي الماء 

)صري(؛(. A/11)المار: -ض وانظر:  AiA'K/r)الخثور: الدر في الموطئ أورد، ١( 

٩٢



[،١٠٥]الث>ذاراء؛ ثعاو|كته ثؤر ثري_، همثكز شري_ا ثأ ثافذ هندهء آخر؛ بوما منه 
أوآءأق وبميم . وأصءلإّ نوؤتتجز j^؛ قنه ؛٥^ متحلؤأ ؤءي الفمرت سورة في ل وف 

عيشَةاق ذكن . تثن هعاش صاحم تادوأ . ، ٥^١١يزم و يير منه 
إذ١. يثلعويها ئود ءؤ'أئ،ويت الثص! محسورة في وجاء —•٣[، ٢٧]النمر: ونذره 

اثددرو،دىئبوْ وسم^ها آم ئائه اثو يمول لثم | _IJ(. أفمها آنعق 
فدل[، ١٥-١١لالشمس: ثمهاه محاق ولا . مئء1ه1 دنهم ربهر عثهن ا ثدمدلإ 
النوممن أحد لها يتعرض لا أن الناقة في ~تعالئ— الله آية أن الايات مجمؤع 

إلالأرض إصافة من والمتبادر ثري، في ولا ألكي، في ولا ها، نففي بسوء 
الماسيزرعه ما دون فيها، ترعى أن لالآنعام الباحة ي الراد أن —نعالئ— الله 

ناقتهفدعوا أي الله؛ وأرض الله ناقة بين المفئير مراعاة وفيه هم، لأنفؤيحمونه 
مننؤع أي على مرب الوعيد أد ءؤمحأوءه كلمة، من والمتبادر أرصه، من تاكل 
نهي.بعد يكرة لأنه حمر؛ أو جل الإيذاء أنواع 

فيلعاد حلفاء جعلهم وأئه عليهم، الله بنعم يذكرهم الله ني أحذ ئم )٣( 
منازلوجعلها الأرض، في بوأهم وأيه والبأس، والقوة والعمران، الحضارة 

_يوئاه١لحناي ومجتون فصويإ ئهوِلهثا ين ءاؤئثغدوث% بقوله• ذلك بين وفد لهم، 
علمهموما الجارة، ودفق ايء، وهندسة المناعة، فنون من ألهمهم بما يذكرهم 

الشتاء،في الجبال يكنون كانوا قيل والصر؛ القوة من وآتاهم الءمحّتا، فن من 
فيهول الويكنون والعواصف، الأمؤئار علئ القوة من المنحوتة البون في لما 

والعمل.الزراعق لأجل الفصول سائر 
ويذكرنوح، قوم بعل- من حلفاء جعلهم بائه هود قوم القرآن يذكر كيف انفلر 

المربية،اليي، أممن أسلوب وذللث، عاد، بحد من حلفاء جعلهم بائه صالح قوم 
بفضله،غمرهم بائه القوم أولملثج القرآن فيها يذكر العقلة، صروب من وصرب 
المران،ووسائل الحياة، شؤون في عفلماء جادء أ وجعلهم انه، باحوعمهم 

وهاويدنبالمعاصي، هم أنفيلوثوا أن الكريم ذللئ، الله كزمهم ممن ينبغي ولا 

نلنامحت.أو نيم محضر; )١( 
تمرهم.ولا صغيرهم منها يفك لم الدهذمة، أي: ءؤمولثهاه.ا انعياب- عليهم أطق )٢( 



حيثنفسه، يكرم ممن يكون أن الناس من النؤع بذلك اللائق بل بالجرانم، 
وعلئ، قيمتهاونقصها حقها، شه بخر على يعمل أن له ينبغي ولا الله، أكرمه 

والمآلم i، وثلثم ءادم ه كرث ولثن ؤ. • ~تعالى~ الله قول الأسلوب هذا 
[،٧٠لالإسمِاءت ئمضسيلاه -طئثا نس صؤؤو عك رضأننهنِ أكدتت ننثت ؤررقنهم 
[٤٠]او_مرة: ه أشق و يئم وأي عوؤ آنحت ّافي نحى آدمحإ إنق؛ل ^يي وقوله: 

بحقوقيطالبه نم منزله، وكبر تفه، بحلو المخاطب يشعر الذي الأسلوب دلك 
امتهانهو —تعالئ— الله عصيان أن ويريه المنزلة، تلك يتطلبه وما العزة، هذه 

فيالتأثير من النؤع ذلك يثمر ما وكثيرا بها، الالآدق المكان عن ونزول للنفس، 
عفلمة،من نفوسهم في ما ناحية من بالعفلق الناس انتفع ما وكثيرا المستمع، نقس 

ستامن رحل ائلاج ت نفه على للممرفج يقول أن إلئ الواعظ يلجأ ما وكثينا 
والمولدالمجد من لأبيك كان وقد شريفين، وأبوين عالية، وأرومة طيب، 

تهافتهمفي الناس وصفلة النحوت أولئك تجاري أن بك يليق فاد وكبنح، كنت 
عنيعف الناس من وكثير لأمور، ا سم، سفا إلئ وانحدارهم المحصية، على 

فيمنزلته مع تتناسب ولا عظمة، س لمثله ينبغي وما تتفق لا لأيها المحرمامحتج؛ 
التيالطانفة تلك عالجا، له نجد لا الذي والبادء الكثرق، العللمة وأن الحياة، 

إنساننفس نفها تكون أن بالى فلا بمنزلة، نحس ولا بكرامة، لفها تشمر لا 
منإليها أحب المهانة يل عفليمة، أو حقيرة نكرن أن يعنيها ولا حيوان، أو 

هذ0إل نحم والحزم، الحزم من لديها أعذب والهوئ للشهوة وعبوديتها الكرامة، 
شسهافي بما عليها يستحين أن ساء إدا الكأداء، وعقبته عقل، لوا ا لغز هى فة ئ ا

احترامعاطفة فيها ينمي أن أراد وإذا نضب، فد الحياء معين وحد حياء= من 
الأعجم،الحيوان دركة إلئ انحدرت قد أيها رأى = الإنسانية وتكريم النفس، 

عالجالها يجد أن وهيهات الوصبعة، النفس تلك أمام الأيدي مكتوف فيقف 
وهذاالتذكير، من النؤع بذلك الكريم القرآن عني لدللث، نافعا، دواء أو 

بنعمذكرهم أن وبعد التذكير، ذلاثs في ويحيي يبدى لذلك التربية، من ملوب ألا 

أصل.( ١١
)عمراواصح. وانياق ها، معنا على أش ولم ف المطبوع فى هكذا ( ٢١



النعمهذه واثك-روا عامة، عنيكم \اقه »اأء ءؤةذءقثوأ لهم■ قال حاص-ة، 
وكفرعثيان نمرق العم هذه في تتعرفوا ولا صالحكم، فيه فيما باستعمالها 

عليه.ثابتين اد، يالإفمتصفين فيها، الله يرصى ما بمخالفة 
المؤمنين؛للمضفين صالح قوم من المتكبر الملأ نال ذلك ج )٤( 

قدمنا، دء أنسل، يما إثا مالوأ رندء من مس>ا، صيما آى 
عقبةهم الذين والمائة، الأشراف هم الماد أل عه' نوح الله نبي قمة في 

الأغنياءلا المتفعغون، دائما الرمل أتباع وأن زمان، كل في صلاح إلا 
فيوليس لغيرهم، تابعين يكونوا أن المتفعفين علئ يثقل لا لأنه المترفون؛ 

فيشقوالأشراف المائة أما للحق، استماعهم من يمغ ما الرياسة حب من قلوبهم 
عليهمص التي والنواهي، لالآ'وامر يخضعوا وأن مرووّمن، يكونوا أن عليهم 

المنة^ه علل، والاعتدال، الحق حدود عند بشهواتهم وتقف الضار، الإسراف 
ؤإثالهم؛ جوابهم كال المنة هل«ه وعلق تفعفين، للمتكبرين المموال حاء 
إناؤ عليهم؛ تكبرين المرد كان المنة هده وعلئ موينوت^،ه، يدء أنسل بما 

وئالدأتلهن م عذ وكثوأ ألقامث . يوثرك< د،  ٣١
أولكآلئ ع-قر ال^، ٧١مني أموقد ألثوثل\اقه، يى َفث ءان ئدآ لما آثينا 

كماورضاهم، ؛تواء؛لنهم لأته منهم— واحل له —والمتعاطي الكافرين تكبرين الم
الأممأعمال من ا هن. مثل أف ليرينا ست؛ي؛ نتاش صاحم >اؤتادرأ القمر! آية في قال 

الفتنة حملتها، فى عليه تعاقب، أنها كما جملتها، فى إليها ب، ين
JLL]أأ؛ماب،ه سديد أس أيى وآعثوأ ثآهكة منآهم فليإ ١^٢!< لمميثن  iSlI :،٢٠،]

علنسكتت، متئ وأنها والشرط الخير في متكافلة متفامنة الأمة أن نعلم ومنه 
ذللث،علن الله عاقبها = صاحبه سبيل في نقنت أن اصتهلاءتها في وكان مناكر، 

ههالما.يق بكر أبي عن والترمذي داود، أبو روى الشامل، العقاب، المكوجح 
الأمسكم عوقأ ءامتوأ أريت لأية! ١ هذه تقرؤون إنكم الماص أبها يا قال؛ 

إذاالماس ءان يقول؛ ه الله رسول سمعن، وإني أهثد؟سمه، إدا ثق من ض3ةأ 
.١١عند س ؛عذاب، الله يعمهم أن أوشلنؤ واو،يه علئ يأخذوا فلم الظالم رأوا 

(.٢١٦٨)واكرمذي:  AtrTA)داود: ائو يرام )١( 

٩٥



وأصح، ٢٠٠٥١^وتفككت رواطهم، تحللت الذين المسيون بذلك فلمبر 
عنقفي يحر الظلم رأى ؤإذا الخاصة، ومصلحته شخصه سوى يهمه لا واحد كل 

آمناالبطن، ممتلئ هو دام ما ساكنا، الظلم لذلك بحرك لم حليته وبني إخوانه 
منإلا أصيبوا ما أيهم وليعلموا المسلمون، بذلك فليعتبر ومصالحه، نفسه على 
وعليهماليوم، معهم هو الظالم ذلك أن وليثقوا والانحلال، التفكلث% ذلك جراء 

منمعه من فيعطى الأحر، ببعضها الأمة بعض على يستعين وأنه الغد، في 
هلب،منه حاجته انتهت متئ مم مصلحته، لقضاء به يسخره محا والمصالح الشهوات 

لماوليفطنوا المسلمون، ؛ذللت، ليعتبر بآحيه، نكل كما به ونكل المجذ، ظهر له 
علئبها يستعين فاجرة، عابثة وأيد منا، بط-انة اتخاذ من الغاصب العدو يريده 

أنلعرفوا وعغلاته بالقرآن ينتفعون ممن كانوا ولو أمتنا، ؤإذلأل بلادنا امتلاك 
—الله إلا مداه يعلم لا مستهلير، شر هو علميه وسكوتها الأمة في الغللم إقرار 

وتسخيرفيها، الغاصب، أقدام وتتبيت، بادئنا، بانتقاحس عليه يعاقبتا وأنه تعالن~، 
.عهدا لنا يحففل ولا ذمه، لنا يرعئ لا الذي العدو ذلك لمصلحه وجهودنا حيراتنا 

المحصية،إليهم الله نب الناقة عقر عن رصوا لما صالح ثوم هؤلاء 
عقرهاولكنه منهم، واحد عقرها الزى أل مع الشامل، الحقاب، عليها وعائبهم 

أنبدل ولكنهم يديه، علئ والضرب منعه، استطاعتهم في وكان منهم، رصا علئ 
عامة.وعقوبة شاملا، عذابا ذلك أجل من عذابهم فكان ، شجعوه يمنعوه 

أناسانمها من الغاصب، عليها يلهل لمحتنلة ا لمين المشعوب وهذه 
وتستكينلظلم، ا ذلك عن ترضئ همي ثم العذاب، سوء ويسومونيا ، يغللمونها 

بتمكينالله فيعاقبها الظلم، وبين بينه فتحول لم ا^؛!٠١يد علن تأخذ ولا للهوان، 
وهىالأرصل، هذه خيرات علن واسيادئه قدمه، وتتببّت، الأرءض، فى الغاصب، 

وماإ لمقبله ا الأجيال وتشمل ز ، وغينه تشمله ز ط وحده ١^٠١^٢ تصيب لا عقوبة 
وخنحناالأمر، في قصرنا لأمنا الله؛ بوقه انتقام من أقساه وما عقوبة، من أشدها 
للظلم.

مذَقت ان ثديا يما ءاؤآذذتا ت صالح له النبي لقالوا ذلك بعد )٥( 
عجزه؛من يظنون بما وتعربصا لشانه، تهوينا باسمه نادوه وقد آلمنسل١إقه، 
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وفيأكبمده، ئنمأ هج ءؤنأ-غئ I هود ورة حموفي أؤ>مثه، ءؤئتناند|*ِ 
أندابصنعثه هسمم أقيئ عل أنيني ضوألهأ ثؤد ت فصك محورة 

رممم ص  ١٣٥^ت الداريات محورة وفي [، ١٧الت، ]نمؤكسبونه َةاموأ محما ألؤيا 
والاضطراب،الزلزلة فهي الرجفة أما [؛ ٤٤يمثذثو0ه وب >وألشعمث »لثودهلم 

المنع،عن بها عبر تقنع قد الصيحة كانت ولما الصوت، رغ فهي الصيحة وأما 
قريبةسحابة كهرباتثة اختلاف عند "~تعالئِ الله يحدثه اشتعال فهي الصاعقة وأما 
والصيحة،الرجفة، بين نافي ولا ومحلتا، إيجاتا الأرض؛ كهربانة مع الأرض من 

ثضحي بالأرض تتصل التي الكهربائية الشرارة هي الصاعقة أو ذلك والصاعقة؛ 
المبانيوهدم وموتهم، والحيوان الناس كصعق بقدرها، عغليمة تأثيرات بها 
شديدةصيحة لها الصاعقة تلك ذلك، وغير والمتاع الشجر ؤإحراق تصديعها، أو 

عاقبهمنمود فقوم الأبدان، وتضهلرب الأفنية، وقعها من ترجف والهلغيان، القوة 
زلزلة،يصحبه مزعج، محييي صوت لها التي بالصاعقة أخذهم كله، ، U]-ijالله 
فاحدتهمت قال، أو الصيحة، فأخذتهم قال؛ أو الرجفة، خذتهم فا القرآن! قال فإذا 

.وصحيحاحما كله ذللث، كان الهاءفة= 

محاقوقت في هادكهم جعل قد المقدر القادر الخالق يكون أن الجار ومن 
فليكون أن ويجوز المحتادة، بامحبابه أرمهم الئ بالكهرباء انمتثع السحاب فيه 

قدفالأية كان ما وأيا العادة، خرق محثيل على لأجلهم الصاعقة تلك خلق 
والمرادخنجخه، دادبم فا جبموأ ؤذأم١قومه؛ إنذار قي رسوله الله وصدق ونعتا، 

بعدؤنفؤأ خامدين، هامدين وجشموا مصعوقين، ركبهم على محقملوا أيهم 
لقدنوم يا لهم؛ محنقول إيمانهم، مءن فانه ما على متحر تولي جاثمثن أبصرهم ما 

قو3لا لكم، الصيحة ابادغكم في جهدا آل ولم وسعي، فيكم بذك 
يسمعفلم حثا نصحه قد وكان — ميت وهو لصاحبه الرجل يقول وقد أشج؛بيه، 

تقبلفلم للث، قلث، وكم نصحتك كم أخي يا ؛ الهلكة— في بنفسه ألقى حتى منه 
فلمّاالماقة، عقر يعد أيام ثالثة قومه أمهل نؤغؤ؛ صالحا أد هود محورة وفي مني، 

العذابوأنزل منه، برحمة المؤمنين من معه ومن —تعالن— الله أنجاْ انتهت، 
الصاعقةصيحة عذاب من الإنجاء يكون وائما إنجائه، بحد الذلالمين ؛الباقين 

ماعاى تتقدم أن الأية هذه مثل فى والمعهود فيه، تقم الذي المكان عن بالعد 
 ,V'





هؤتصالج 

أقاغم ص ١^ ين ظ ق أفت آقثدإ بثوب قاد صنيعأ ٥^؛ ثوي وراق 
ئتنتنئ ^؛ ١٥. محب زيب رل إة ^١؛؛،؛ y؛J؟' ئث ظسثفثيْ دإ ، أؤل؛و نى 

١^ثمآ ث م ق لأة ثث ;٧ ثق أن أي' سأ ئد َ>ؤار^ا َقث 
ئتنثئ نه وءائني رف ثن يثم ءق طنت إن أرءيئن ثموو قاد . تِ،بؤ 

أشثاد1 هنذْء وثعويِ و محِم عم ريق يا عمينه, إرأ أف ثرتن يممه 
زيي.ءاJات مأئدؤ منم تنوها ولا أف أتيي ؤآ ثامحقل ئوروها تاب1 لطم 

 L^،,_ كتاءثثا . عر وغد إبوك أثايِ ئثته دار»ظم ق ئسرأ دماد
مرقك إى يومذ خري نيى يثسا يبمثم منة, »امتوأ وأئ;رتث صنيثا ءم-ثا م، 

أمي0 . يبجزك ليمهم ؤ( ءآصحؤأ أكبمه ئدؤأ أئمتثت> ؤلند . ألثزر أمحبئ 
نموي:تنويه ُ، ثنيا ألا ^؛٠! ًتفنثوأ نمودأ ا0 ألا م؟ نثوأ 

لمرة؛رح ش٠ 
صالحاأخاهم ثمود إلئ أرسل أنه السورة هذه محي ~تعالى~ الله يرينا  ٢١)

الكلمةهده محي أجمل ومحي الأرضرا من لهم بتنشيثه ذكرهم ثم بالتوحيد، وطالبهم 
آلإمننحكا ولقد ؤ ت ااالمؤمتيناا آيات عليه تدل كما أخر، آيات في الله فصله ما 

.فيهارممحكم عمارتها، إلكم فرض )١( 
الخير.مأمول )٢( 
اض.وقلق زاري نوع )٣( 
وضلال.إهلاك )٤( 

بالهلاك.عليها دعاء )٥( 



ئحكاعثة آلظثد نقن\ ' 'و.ا ثك؛ن مإر ؤ( نْلثه جعكه ثم" هؤؤ ين ّثةؤ ه
ءا-ءرح[لتا أثأنته م  Liآلمنتئِ دكسؤئا :عثلما آلمصغه ئكلمكا عنعكة *١٥٧ 

منفيهم الله أيان إلى يلمتهم فهو ت منون ]المر آ-لدبلقإبمه لمحن اثه 
الإعادةعلى هو الخلق ذلك على محير ْن أن يذكرون علهم الأول، خلقهم جهة 

ليسوأنه يعبد، بأن الأولئ هو الأولى النشأة صاحب أو يذكرون وعلهم أشير، 
نعمةهى أحرى بنعمة ذكرهم ئم بخلق، لا ومن يخلق من بين وبة التالرأي من 

فيهاتشنون لها، عئارا جعلكم فهاه فقال; الأرض، اسحمار 
منفيها بما وتننمعون لفصور، ا فيها ويبنون اتين، البفيها وتنيئون الأنهار، 
اللهلذكرهم له، حلى فيما شيء كل وسخدمون وبحارا وحبال ومعادن حيرات، 

وحلقهمإليها، وهداهم ، إليهم أسداها الذي هو وأنه النعم، بهذه ~تمالى~ 
وماوعلوم، صناعات من ألهمهم وما عقول، من وهبهم بما لها، مستعدين 

يثبهوهو فيها، والتنس الصناعات،، أولثلث، حذق عاى والجلد الصبر من منحهم 
ؤوم1هكلم ءثثاد بمي يى .ثلمآ» تث؛ؤ إي ؤؤادد=قنوأ الأءراف: محورة فى فوله 

ولاآثو ءالآ» نأيءفثوأ ٠^٤ آلبماد وقحنوث نمويإ نهولهتا ين ثنحدوث آلأر»في 
الأعراف!سورة من هود نمة فى وقوله [، ٧٤]الأمراف: عءسيث\ه ي يعثوأ 

؛؛^١٠،أديظنوأ بقتله أنش ؤ ورادم مج ر بمد يى كدآئ جعلcقلم إي 
بقوله;العم بهذه لهم الله تذكير عقب وفد [، ٦٩]الأصراف: سلأ>منه< لنلهؤ اس 

هدهله إله باللائق هو ذلك لأو محّقه؛ يق نير إة إثؤ م_مأ نم >ؤأسثفروء 
دانيفائه التوبة؛ وقبول الدنوب مغمرة في الناس اليه ترجع أن به ١ذ\لأنق النعم، 

دعاه.لمن مجيب المهللب، سهل الرحمة، 

اللهبمي علئ ردهم هو ذلك سأه مل تيئ منا َقت ق ثثتئ ؛^٥١^ )٢( 
١نمءوةبهده يقوم أن قبل الرشد، مخايل فيه تلوح الخير مأمول كان أنه صالح 

ظنهموحاب فيه، رجاوهم انققلع فقد الأن أما آلهتهم؛ ويعيب أحلامهم، فه في
فيمعهم ويدخل عبادتهم، في يشاركهم أن فيه يوملون كانوا أو نابه، من 

ينكرونأخذوا ئم الخلق، وحث الجانب، لين فيه يحرفون كانوا لأنهم دينهم، 
سكنجر ؤإثتا ،١^^١ غبي ما هبد أى ; فقالواالأوثان، عبادة عن نهيهم عليه 
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يحترقونصالح قوم هؤلاء واحد، أديم من لدوا الناس لكل الله سبحان يا 
مالهم ويبتن بالدعوة، فيهم يقوم أن قبل الرشد، مامول الخير، مرجو لكن بأيه له 

عليههم ما عليهم يعيب وأحد بالدعوة، فيهم قام أن بعد أما أخطاء، من عليه هم 
وهدهالمجذا ظهر له ويقلبون العداوة، ويناصونه وجهه، فى يقومون باطل، من 

عنأحبرهم فالما ت كذبا عليه يجربوا لم الأمين، الصادق فيها محمد لكن قريثر 
فعلواما به وفعلوا عليه، وتألبوا قيامتهم، قامت ويندر= ليبشر جاء رسوله أئه الله 
خليلايكون وهناك إليه، الله اوحاه عما يمتنوه أن وحاولوا ا والمكر الكيد من 

وإداثتمء ءفنا فمحف إقش• أزثسآ آية عن كزيك يكادإ ؤرإن محجوبا، لهم 
مزيلمم ثيع حى أفسمئ ؛لمول عنك لقا [، ٧٣■ ^١١١٠■يلاه لاعمذوك 

منأف من ك ما ،^ ٠١١ثى ثآ؛ق ؛دى نني أهماءهم أئمت ولن أيدئ يو أثب هدى إك 
تلهم يقولون جميعهم بالوصل كفروا الذين وهؤلاء [، ١٢•لالقر؛ت ُناره ولا ود 

قومأو العجيب ومن [، ١٣]إبرامم: مؤنأ؟ي ؤ كودي أو أرتيسآ نذ ءؤنأءجبمئم 
كانالناحية تلك أن عن وعقلوا ماضيه، وطهارة حلقه، حن في يهلمعون صالح 

أمماه،ثاح لكت لقومه؛ الرسول يقول ما وكثينا بها، ينتفعوا أن عليهم 
منكم،واحد شأن في كدتا علي تجربوا ولم بخيانة، فيكم اعرفه لم أش • بربد 

وكانهذا، فبل الخير مرحو صالح كان فان ربي؟ على أكذبج أن أجرؤ فكيف—٠ 
معاملتهم،وحننا سيرتهم، نقت ففد أطهار، حياة وحياته ناصعا، أبيض تاريخه 

مرحويكون لماذا ثم بدعوته، والعداية تصديقه، على لكم حاملا ذلك يكون أفاد 
ألهاوبين عابها، هو فإذا ، وء بلالهتكم يعرضر لم دام ما الرشد مامول الخير 

ذلكأليس الرجاء؟ مقعلؤع الخير، ميوومحر يكون دحبد= آلهة تكون أن تملح لا 
والأهواء.الشهوات وراء وسيرا أعمى، تعصبا 

ئشرنه نه رء١نبم رف نن مثم عق طنئ إن أرءيئم ثعوو ٠ؤناد )٣( 
صالح،الله نبي معهم يتلهلف، محسيره عر ريق تا عمننم إن أف يرتث> يممفا 

ويقولبينة، على بانه هنخ كان ؤإن بينة، على أنه في المتردد ■حط-ابا ويخاطبهم 
رحمةمنه وآتاني لكم، رسول، أني في ربي من برهان على كنت إذا ■تحروني لهم؛ 
منهينصرني فمن باطل، من عليه أنتم ما على ووافقنكم عصيته ثم الرسالة، وهي 
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أنتمنتحروني أم نضمها؟ تنمر أن هن أصعق وهي آلهتكم أذنصِني عصيته؟ إن 
يا؟ولا نقنا لأنفكم تملكون لا عبيد إلا أشم وما عذابه؟ من 

^٥ذلك عقب قال وليلك الوال، ذلك من لهم جواب لا أمه الحق 
بزبدونهفلا ربه وعمئ إليهم انقم أيه فرض لو أئه يربد؛ ةدّاري_ه، عر ويلط 

تعالئ-- الله أن أراهم نم طلبهم، إلئ إحانهم من أيامهم وبذلك وصائلا، هلاكا إلا 
الله،أرض في تأكل يتركوها أن وأمرهم صدقه، علئ له آيه الناقة أرمل 

عذابأخذهم الأذى أنواع من بنؤع لها تعرصوا إن وأئهم بسوء، لها يتعرضوا ولا 
يئثهدايتظم ؤ ءؤئسبرأ لهم؛ فقال نحروها، أيهم إلا منهم بكن فلم قريب، 
والمومننصالحا نجئ بالعذاب الله أمر حاء ولما صدى، وعد ذلك وإن كؤِه، 

بقومحل الذي الهوم ذلك خزي ومن العذاب، ذلك من الله من رحمه معه 
صالحاينجي وأن يحل، ما الله عذاب من بالقوم يحل أن في عجب ولا صالح، 
تطبعيفاد ألمتيزه، آلديئ هو ردثث ^١٤ العذاب ذلك من معه آمنوا والذين 

منأنصاره من يخذل أن أحد تطبع يولا وقته، حاء إذا عذابه من يقلن، أن أحد 
العذاب،صيحة خللموا الذين أخذ النجاة هذه وبعد بالنجاة، له الله تكفل 

فقال؛العقوبة، هذه أمحباب بثن نم ركبهم، علئ جاثمين بادئهم في فأصبحوا 
الأدلةوصوح بعد بربهم الكافرين عاقبة أف ليرينا ؛ ؛٤٦^^ يكشنأ نعودأ إة وألا 
وألابقوله؛ القصة ختم ثم صالح، قوم إليه صار ما إلئ يصيروا أن الإيمان= علئ 
وقعوأنه امتاهلوْ، أنهم منه ، نعرفوقع، أن بعد بالهادك عليهم دعاء لثزده نوا 
.حكيما عائلا وقوعا بهم 

١٠٢



يصالح 

يبمؤلئتقز إز . ثقؤن ألا صئ لمهم لم ،ل إذ . ١^^؛؟، نود ؤَكد؛ن 
ألشنري1، عق إلأ لبمه ك لجر يى هئي أسثلكإ وتآ ١. يأطيمن أق نادقإ ا. فين 
طلتهاؤمحز نوييع . رمحز جقت ف . ءامبمث ننهتآ ما i، ئرؤئ أ. 

يتمأه ؤآيمن. ه  ١٣٤. ينيممن بؤئا أيبمال تى تنجين . همبر 
أتث>ؤترمين لت إثآ قاو . بميمذ أ'لأني ف، بمسلة أق؛ذ . أكمقئ أد 
ث!ناثه _،  Jli. الثندن؛ى ين َمحت إن ئأت ؛^؛؛1 نثن إلا أنكن ة . 

.عظمم روم عواب تأئوؤ يثني سؤثا ؤلأ . ثشو بجم ن/ي محومحِ شتح، 
أهغمهمَكاى وما لأته ه ؤ، إف أذنداب . _US؛ ئأشمإ تهميبما 
ا؛ا-آها[.]اكعراء: - ^^ ١١١ألهر ل4و يبم" نإة . ُمحثث 

وهمرة:رح شه 
لمأنهم مع جبيهم، الرمل تكذب السورة هذه في ثمود إلئ أصاف )١( 

صدفهعلئ عنده الأدلة قيام مع رسولا يكذب من أذ ليريك صالحا؛ إلا يكذبوا 
محنالجهمأل وبعد ورسول، رسول بين فرق لا لأنه جميعهم؛ للرمل مكذب هو 

سثيئا فتها بخن نم دعوته علئ أمين رسول أنه وعرفهم ~تعالى~، الله بمثوى 

النخلإناث وطلع ضم، 'ئ—ح ■ قولهم من صام؛ لطف ؤدض؛-ته ظهووْ، أول ر ثرْ من يبدو ما )١( 
الحمل.ة كث م" متى متدل أر انضج، الش وقل لطف• في* 

حاذض.)٢( 

عقله.على غلب حتى كثيرا صحر الذي )٣؛ 
الماء.من نصب )٤( 

١٠٣



مانلأن بنبغي كذلك كان ومن أجرا، لهم تبليخّ على بالهم لم وأنه الخيانة، 
حقتن ءاِمنثى هتهنآ ما ؤآ أتنكن ؤ لهم؛ محال كله ذلاثs بعد بالرضا، دعوته 
يذكرهمئرامير،ه سؤئا أيتال بجي ينجمن .ا هضم للمها ؤمحز ؤيييع . محبمين 

الأمنْع وغيرها الجنائن، من به يتمتعون وما إياهم الله تخليه في عليهم بنعمته 
وأنالأرض، بنعيم يغمرهم أن ت عباده علئ الله نعم أحل من وهى والدعة، 

آمنون،وادعون ذلك ْع هم ثم ؤإتقان، حدق في حبالها من بيوت لاتخاذ يعدهم 
يتركونأنهم يفهموا أن محومه علئ قول صالح الله نثي من إنكارا يكون أن ويجوز 

بهم،الله عذب حلول من أشمهم علئ آمنين بها، الله غرمهم التي العم هدْ في 
موفالعم صاحب من مومحقهم أو مع حومحا، وأمنهم شقاء، نعيمهم فيبدل 
أنهميفهموا أن عليهم ينكر صالح الله نبي يكون وأن الناكر، ، موقفلا الكافر 

حالكممن فهمتم إذا لهم• يقول وكأنه عليها، جزاء بدون العم هذه في يتركون 
الحياةهن-ْ وراء حياة لكم ليس وأن حياتكم، كل هده أن المهلمئن الوايع 

حاؤلئون،فأنتم ذللثج فهمتم إذا شر، أو حير من قدمتم ما كل على فيها محامحبون 
فيرقدمتم ما على بون ونحامحأعمالكم، على فيه نجزون بوم من لكم بد ولا 

الإناثنؤع من نخل أنها ليرينا هضم_يم؛ ت بقوله المخل وحص دنياكم، 
كانوليلك الحمل، كثير أو حيد، صنف مءن أو الذكور، نؤع من لا المثمر، 

عنهاانفراده علئ تنبيها حنايت، في لحوله بعد الخل وحص الامتنان، موضح 
عندهم.نفعا أكثرها كان لعله أو عليها، بفضاله 

يهلعواأن ونهاهم و٠لاءته، —تعالئ- الله بتقوى فأمرهم عاد ذلك بحد )٢( 
الضلالأنمة بهم يريد يصلحون، ولا الأرض في يفدون الذين رقين المأمر 
بعدالإصلاح بعدم وصفهم ومحي صالح، قوم من الملأ' وهم الكفر، اهلين وأمح

شيءمعه ليس ، مهجن، اد فائهم فالقوم أوكلئ، أن ليرينا ؛الإفساد؛ وصفهم 
أست،ءؤإةا قومه؛ جواب فيكون الممدين، بعض حال تكون كما لإصادح، ا من 

ثمإليه، دعاهم ما إلئ دعاهم ولذللثج عمله، علئ مغلوب بأنه رموه آلساءؤته محن 
لأنهمرسولا؛ يكون لا كذلك، كان ومن ِظتاه، ثل إلا أق ونة له: قالوا 

الشبهةهذه علئ الرد لل ٌبق وقد بشرا، يكون أن يصح لا الرسول أن يدعون 
سورته.من نوح الله ني نمة في الضئيلة الواهية 



الرسالة،دعوى في صادقا كان إن أعناقهم لها نخضع التي لأية با ءلالبره ثم 
ولا٠ ثشو يؤم يمث وء يميا ثا ئامة وهذْء اكحدي: ذلك بعد لهم فقال 
وفدصالح، لنبيه الله آية فهده إلخ، • • • ءظسبه بجم عياب ثأندؤ موو ثثودا 

عقوبةتا وكانحل، ما الماقة عفر علئ العياب، من بهم وحل وعده، الله صدفهم 
وماالعبر، من وعبرة آياته، من آيه أمره= عن والخروج عميانه، علئ لهم الله 
منبهم حل لدلك بصدقه، موقنين ولا برسالته، مؤمنين صالح قوم أكثر كان 

عزتهومع يغلب، لا والعزيز عزيز، الله فان ذلك في غرابة ولا حل، ما العذابا 
للتالي—،لطه يؤإنما للتشفي، عذابه يلهل فاد العزة، هده في رحيم هو 

عصام،لمءن نأدببه في لهفف عزته، في رحيم فهو الأرض، في والإصادح 
ولكنهمتوبة، ندم الناقة عقر على ندموا أنهم ء؛ؤهأءابمإ قوله من تفهم ولا 

ذلكيفدهم لم وليلك عاجلا، عقابا العقر علئ يعاقب، أن خائفج ندم ندموا 
معاينةعند لأيه يجديهم؛ لا فإنه توبة ندم كان ولو العذاب،، قاتليهم الخوف، 
شدةيقاسي وهو فرعون كتوبة فيها، لهم فغل لا إلجاء توبة فتوبتهم العياب، 

•الغرق 



يصالح 

،ش_ثولمهان ،j^؛ ئإدا افن اءثثُإ أن صط|ثا لغاهلم نتود إك أزملآ كن وؤ 
jii  ممحؤيىثامكم آثم ئنبنروذ ^5^ انهمثت مل إكنثق د1نعجلول لم يندوك
قننوث.مم بزأنتن بمدآس ؛ ^؛3^؛؛^ ثك ويمن يك أئمُا و٥^١ 

إفماس_ثوإ داننإ بميئول. ؤث* الأؤهى ق ضووت ؤنط تعة ألدنو ؤ، ذ،ازثك 
وذمحإلمتممم_ف. ؤإيا^، ٠١تهلدقت نجلؤوءمايذق دمثن ئث وأننم ثمثنم 
ذغيزنببقإ يكاكي َةنم؛ ةظj دئعثوى. لا وأب مءء=قرإ ومؤدا ثًقرل 

لأيهد'لأئ ي إذكث فللنزأ دأا -لأويت، لإوثهم ثتليى تعال. -أومنهم دمزثهم أئا 
.1ْ—٣٠[ ]اكمل: وًًقامأ ءامتؤأ آق؛بمثث> ؤآمحننا .ا ئنانعوذ لمؤيو 

•دهمرة رح ش. 
يلبثولم صالحا، أخاهم ثمود إلى أرسل أنه السورة هدم في الله يرينا )١( 

عنبدافع مؤمن فريق مختصين: فريقين صاروا حتئ الله عبادة إل يدعوهم أل 
الناسثان له، ويتعمب الكفر إلى يدعو 'كافر وفريق والبرهان، بالحجة الإيمان 

وحزبيناصرها، حزب ت حوض فتجدهم ط جديدة دعوة وصلتهم إذا زمان كل في 
منهى وإلما سيئاته، من سيئة ولا للداعي، ذنبا التفرقة هده فلست، يحاربها، 

.تشاءما)١( 

ونمته.قدرت رهو الله، عند كم وص حيركم منه يجيء الذي سبكم )٢( 
;سل.له يقال عشرة ألن تلاثت ص )٣( 

ليلا.نباغتهم )٤( 
٠يشعرون لا حث من إهلاكهم الله ومكر الخفاء، محي مالح الفتلن، دبروا )٥( 

١ ٠٦



الانقسامذلك رأى إذا الناص من وكثير يفارقها، لا الذي وأثرها الدعوى، طبع 
إلئبه ين- -تعالي الله إلي والدعوة الوعقل غيها بدأ التي البادئ من بلد في 

وشطرهاقسمين، البلل م قفلأيا إل ت وبقول سيئاته، من ميثة ويعده الواعفل، 
تسمعأن أراد وائما له، يعمل ولم ذلك يرد لم الواعفل أف علم ولو فريقين، إلي 

بدلكآلواعقل ذلك عاب ما ذلك علم لو ونصائحه، قوله إلي وتصني له، الناس 
أنالرل من رمحول حاءهم إذا الناس في له المحسنة أف علم لو بل العيب، 

عابما ويخاههه= يعاديه وأحر يناصره، منهم ففريق دعوته، إزاء موا ينق
فيماواحدة نظرة ؤإن الناس، بين التفريق محسنة السيئة، هده له أصاف ولا الواعفل 

رأينافقل ، الرمل دعوة أمام مختلفين حد الناس كان ؤ كيفترينا حوادث من حولنا 
همأنفعلئ مون ينقفيها، زعماء وقيام استقلالها، طلب إلن الب،لأد نهضة عند 

أهلتجد إنم، حتئ واسعا، اختصاما مثاليها فى ويختصمون محدود، غير ساما انق
ناحيةفي وأبناءه ناحية، في الثيتح رئيس فتجد ثتئ، ام أقعلئ الواحد البيت 

تفادهاعقيدة علئ وزوجه سياسية، عقيدة علئ لرجا ا تجد وند أحرى، 
هيدعونه طبيعة أو هؤلاء، بين فرق الدى هو السياسي الزعيم فهل وتعالمها، 

فيالقوس لأف تتبدل؛ لا الحالم في سنة هده وكانت، التفرقة، لهده الأول الب 
تحولالتي الأمراض من وطهارتها والدليل، للبرهان وتقديرها للحق، استعدادها 

بينامنتجمن بها يحيقل وما تربيتها، بحمحثج متفاوتة اللءوة= قبول وبين بينها 
أتباعنلاثا وآية وءادادت،، أحلاق من والأسر البيوينت، عن ورئته وما وأوساط، 

وفقراءالتعب،، وجمهرة الضعفاء، من تجدهم فائلث، ومك،ان؛ زمان كل في الرسل 
عنهمالكريم المران يحبر الدين والأشراف السادة ذللث، عكس علن وتجد القوم، 

علئينثووا ولم الحقد، من نفوسهم حلت، قد الماس من الأول ، فالصنفبالماد، 
منولا إصاعته، يخشون ما الأباء عفلمة من لهم يكن ولم والغهلرمحة، الكبر 

جداالماس كان لدلك، الرسول؛ اتباع وبين بينهم يحول ما المجتمع في المكانة 
مواوينقالداعي، علئ موا ينقأن الطبعي من وكان الدعوق، قبول فى متفاوتين 
—فيمنيقاتل الرجل أن الإمحادمية الغزوايننج بعض في نرى كنا فقد هم أنف

وماجميل، من له أسداه لما إنكارا ذللا، وليس ،، يفيالله ويبرز أباه، يقاتل~ 
علنواستولت، النفوس، علن تن، لهلتالعقيدة هى وإثما تربية، من له قدمه 

١٠٧



تعالئ-;- لله الطاعة وروايعل الدين، أوامر إلا الأوامر كل يت فنالمشاعر، 
يكاوارؤ ررسوله أشت كاد *ة بدأدؤ؛ق ألاض وايريّ باش ثذمنوث وا تجد 

[.٢٢]المجادلة: عشهمتيإه أو إ-ئنذهز أو آقآتثلم أو 
ماوعننوه عنادء من بلغ وفد الكافر، للفريق صالح الله نبي قال هنالك )٢( 

نالهنالك ، يىَةت إن ثدآ نا آمينا ؤنمش4ح له: نال حنئ بلغ 
همحمى قتقمحكم أس ثنتغ.رول  ٠٥أنثنت نز الثتثت متنجلحل لن ؤ؛—ئوو ■ م هل

بالعقوبةتعجلون يفلماذا وثوابه، رحمته من مكنهم ند -تحالئ- الله أن يريد 
الحنةالفعلة قبل صالح الله نبي به توعدهم الذي بالعياب إتيانهم وعي السيئة، 

لمق؛ظلماس تثنغثول ^٥ بقوله: ذلك عقب ثم فيوحرونها، التوبة وهي 
بقأس عند ءل1ارقم 3ال تش ؤيمن ف، ؤأثفو\ لمالح واه ^٠١ هنالك متٌرثه، 

منمر فإذا فيزجره، ؛هلانر فيمر مسافرا يخرج الرحل كان قننو0ه قنم أنتي 
بوانفلما تشاءم، الميامن إلئ الميامر من مر ؤإذا تيمن، المياسر إلئ انميامن 

ومنه، وقمته الله قدر من سببهما كان لما اسمه استعير الهناض إلئ والشر الخير 
والشر،الخير إليه ينب الذي الغالب الله قدر أي: طائرك، الله طائر : قالوا

،ييمنف، ؤأظهمئ١ لصالح نالوا فلما وتتيمن، به تتشاءم الذي طانرك لا 
حيركممنه يجيء الذي سميكم أتم،' ه، أف عند ؤًثإرثم لهم' قال تشاءمنا، • أى 

ويجوزحرمكم، ساء ؤإن رزقكم، ساء إن مته، وققدره وهو الله، عند وشركم 
العملذللت، ومن الله، عند مكتوب عملكم أن أده عث بقوله يراد أن 

ؤؤوءكأل[، ١٩]ص؛ م"كمه ؤًإ؛غكأ قوله ومنه وفتته، لكم عقوبه نرل ما بكم نزل 
[.١٣]الإ«.راء: عنحهءه ي طنحرم أنزمه إد؛ن 

وعدما إليه والرجؤع الله باسغمار قومه صالح الله نبي طالب كيف واظر 
المغفرةمحللمب بين صلة وأي ، ثعكه< ريس يك وء، له• فيقولون لعياله التعرض 

بينصلة هناك يكن لم به، تشاؤمهم وبين نبيهم، إليها دعاهم التي الله من 
للجحودأسباب وتمحل للدعوق، وكراهتهم والعتو، العناد هو وإنما الأمرين، 

أصحابفهوالآُء صالح، بقوم حاصة المنكرة المقابلة تلك، تكن ولم والإنكار، 
ئكدبجماأنثن إليم أيصلنا وإل الرمل: مع منهم كان ما القرآن لما يحكي ١لقرية 
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البمنأنزو ن؟ ظثا نثن ولا أنت آ ^ ١٠@ يظلون إوع إآ ثاو ثاك ثج( 
إلابجأ زثا @ و_ظزن أ3ؤ دأ تلا رثا ^ @ إلا أنث !ن ثذ؛ ين 

يث:Li زوثو )ر؟ثئمح شنأو لن دم ثليط إنا ئاوأ @ اليث اتنغ 
وهؤلاء؛ا-؟ا[، ]الأءراف: سميمذه قوم آنتر بو دحقنمحِ بن ثذم ؤظ اب! ث. 
ننوشى أليتن فنكون ءاو لغدا ووقي ت فمصهم عليهم الله يقص موسى قوم 

ثنثهتمنيم وإن نذهء لتا ،٧ آئثنه عءئهثِ ؛يا .٠ ياو>ءةثول لعلهثِ أدرت 
بملثوفهلا =^>^ ٥١ولغة أقو بمد نؤرهم إثا ألا ثعه7 وش يموّبى هئزوا 

للفتنةمتعدون أي' يمتنؤذه، محنم أننر وبل ت وقوله [، ١٣١، ١٣٠ل١لأءراذحت 
أنإلئ يثير ولعله فيكم، والجن الإنس شياطين بواسطة عقائدكم، في والزلزلة 

عنعموا بل للوحي، قلوبهم ولا للمحق آذانهم يفتحوا لم لما النوم أولئك 
تكبرينوالمروسانهم حطئ يتأثروا لأن نعيين م؛ذللث، كانوا وصنوا= الدعوة 
وبينبينهم وحال تميم مصراط إلئ لهداهم بالله اعتصموا أيهم ولو منهم، 
الفتة.

الرههل،من تسعة أو رههل، هم تسعة مدينته في كان أئه الله يرينا )٣( 
لأرضسا في يضسدون كانوا أولئك أن ويرينا جماعاينه، ع نأيهم والمراد 

ذلكقالوا أو الخ، ■ • • بالله تقاسموا لبعضهم؛ قالوا وأيهم يملحون، ولا 
الدم!حب، وها أمرْ لولي لنفولن ثم بالغيلة، وأهله يفاحئوْ أن بالله مقاسمين 

-لمتثندم_داه ؤإثا أهله، مهفيى ئإ-دثا وما 
أهلهومباغتة صالح، مباغتة حريمنين، على صالح نوم عزم كيف وانفلر 

كيم،انفلر ثم هدرا، دمه ويصير المجرم، إلى يرثد من أهله من يوحد لا حتئ 
حيلةيدبرون كيف، انْلر لم بالله، بالقسم الجريمنين علئ الٌرم ذلك يوكدون 

نيدثاونا صالح؛ أمر لولي يقولوا أن هي اتهام؛ إليهم وجه إذا بها ليخلصوا 
بينفجمعوا أهله وبيتوا صالحا بيتوا إذا أيهم اعتقدوا كأيهم ، ^^؛.^ مهؤى■ 

لأئهمصادقين؛ كانوا أحدهما فذكروا أهله، مهللث، شهدنا ما ؛ قالواثم البيانين، 
لأللمادقون؛ ؤإنا أهله، مهللثج حضرنا ما أو أحدهما، لا جميعا البيانين فحلوا 

له.الماشر غير للشيء الشاهد 

١.,



حيلةوهى صالح، الله نبي ولي من بها ليخلصوا دبروها التي حيلتهم هذه 
كيفأم ! أهله!تح قتلما قال إذا وأهله صالحا قتل من ينجو وكيف مكشوفة، 

إإ معه محمدا قتل لأئه إبراهيم؛ قتلت، ما قال ثم ؤإبراهيم، محمدا قتل من بمدق 
الشاهدلأل ^،^؛ ٥١ضك ذمدثأ وما قولهم; في صادقين يكونون كيف نم 

هوالنهود لأي وثاهد؛ قاتل للفتل المباشر أذ مع له، المباشر غير للشيء 
معا حاضت كون أن الشاهد في الأصل لأف الشهادة؛ أحدت ومنه الحضور، 
ينهرئك^لأ بأثهم! المؤمنين الله وصف وقد البصيرة، أو بالبصر المشاهدة 

الشهادةعن قفلا ه مجلحضور من ينفرون فهم يحفرونه، لا ت أي الزيوه، 
وهاالأنبياء؟ من نبئ بقتل يالون ولا الصدق على يحرصون كم تأمل نم عليه، 

البشر؟عامة علئ أحدها التي ومواثيقه عهوده في الله مع الصدق من القتل ذللث، 
أمامصدقوا قد الناس أمام الأمر فناهر في صادقين كانوا إذا القوم أولئك وهل 

الفتلربأن وإيمان الكذب، بقبح اعتراف إلا هذا وهل قلوبهم؟ فرارة ومن هم أنف
فيوكد عليه، الحصول في تحتال ولذللئ، الصدق، إلا لأصحابها ترفئ لا 

وتعملالرسل، وتحارب الخفر، عن كافح التي الفطر تلك الخذب؟ من الفرار 
الخفرةفرار سوى ١لخذب قبح من يكن لم ولو ولدعوتها، لها المكائد لتدبير 
٠وذما ة مص أهاله لخثى منه الله نبي صالح أعداء 

لإهلأكهواحتالوا دبروا، ما الله لنمي دبروا أئهم "تعالى" الله أرانا ثم )٤( 
لدفعهم،هو تعد يولا أحد، يراهم لا حى ليلا يباغتوه أن بروا فد احتالوا، ما 
هيإذا الجريمة إلئ يرشد من يوجد لا حى ولأهله له التبيين، يكون أن دبروا ثم 

وهمكله ذلك دبروا أهله، مهلك شهدنا ما ت لوليه يقولوا أن دبروا ثم وقعت، 
مكرهحلأر، مكرهم؛ علئ ب، غالومكره تدبيرهم، فوق الله تدبير أن يشعرون لا 

أسويٍقت I يقول ولدللئ، العام، للخير فهو الله مكر أما كله، ثر 
يانلوءهإلا آلثئ ؛٥^ ميى ؛ ل،؛ وق[، ٥٤ء__«__ران: ]lJ ألنن؛وِيىه -ثر إممه 

وؤمهبيمنينهم أثا ثكره_لم عتمة يتقاى َلإئث؛ ال؛ قثم [، ٤٣اطر: ]ف
يماحاؤثثثم سونهم قال؛ وقومهم أهلكهم أنه أرانا أن وبعل 

إلمتهدمة، ساقهلة أو ساكنيها، ض■ حاليه فلينفلر، إليها ينظر أن أراد من قثلمواه 
بعدوأرانا والذكرى، العلم أهل مءن هم لقوم لعبرة صالح بقوم حل الذي ذلك في 

العام،التدمير هذا من والمعاصي الخفر يتقون وكانوا آمنوا الن-ين أنجى أنه ذلك 
الشامل.والعذاب 



-تعال-الله إل ؛ دعوة 

درئيوين ماد إثاثا للقاثى ثاعثك ^، ١٠مآئثهى نمحز ثغم إ؛ند؛،ذ أنتق 
مما«ِين وأفيِوأ وآث لئا;ر، •٤؛؛ أليق ؤإذ . أظلب؛ل ء٠اJى ثاو لا ئاد 

دأليقجوألنئممئ لفلمحن تى 'لهمإ أن ثإنشيل إميثم اة وعبديآ مثل إذهثم 
يممءاتن س أقتت يى أنثم تأنعف ءا.بما بإدا ^١ اجعل ين إبثهقم ءد ثإذ . أشمي 

.آث٠مار وئس أثار ،-١■؟، إك أىهلز،آ لإ مله هأتثعم َةز نتن ءد ألأثر ُأتيي تم 
.ألهثر ألثبمع أنت ايك يثآ لإل تثا رإتئعسل أتيت ية ألمراعي ٤؛؛،^ تنخ ^1>؛ 

فيذم وقئ مهاجه، ض والسر باناص. أُرنا وقئ القرآن، في ذ>ا سل او أكثر أحد م : ابراهم )١( 
فيالحضور مذا ر نوفد عكي. سلمها —ورئ. رءنِثن حمر في لذي مرة' دنن نا نالقرآن 

فيهاذكء ال؛نى الايات تصنيف ؤيمكر' هو، انبي لرم عرب ١ ندى ثخميته ّحمرر المكين ور ائ
الخالة:المحارر إل نقو وص 

الخبوة،أوتي سن ذريته وذم كبر٠ 'ٌارر، ُنه زوجته وحما العاتلية، ئج إبرامم علاته م الحديث ١" 
وبمنهم•ينه مى وط 
نه.اننه ؤانجاء ذلك. سعيا ر رمعاناتبم الحق. عن بحثه ٢" 

الحح.إلئ والدعرة الحرام، للبيت عمارته ٣" 
واللام.الصلاة عليهم الخاتم بانرسول علاتته ٤- 
واللام.الصلاة عليهم بالرسل علافه د- 
اليهوديةإلئ ابه انتونفي والحنيمية، الإسلام علكن والتاكجد وملته، إبراهيم، بدين التدكير ٦- 
١شانة١واشك.أو 

)عمرو()٣٧-دv(. رّالأتالأنياء: انغلر: 
امحر.)٢( 

.مرحنا)٣( 



أتقإيك كآ زب ١، وآيثآثك ئ1إته أمه درثتآ نين أك سليا وأ-يمتلتا نتا 
أتيم1تر^ارممهن ءابنتك ءلأ-م يئلوأ ميم ثثه يهم و؛بمث رنا . آلنجنّ أواب 

تنإلا إيهثم نلإ عن تثن وش . أمحئ ألخ1ذ أث إثك ديمحم ثأيآئ 
آتثن لإ ^ ١٥إي . هيييتأ ثعن الآ>تة ؤ، وبم؛ الدبأ ؤ، آنثلمتثن ولمي ثئنإ نفه 

أئثلقأق إة ينمى نتنئوب بيه ^١^؛> غآ ووش . أثشث ِلنث أمثئ هاد أنيإ 
؛مأا-'ا'اا[.; ٠٨١١]منيئوزه وأثر إلا قتوئن هلا" الدبن ، ٤٣

•وعبرة ؤح شه 
وقامإبراهيم، فأتمها يتكالم، ؛جؤت إبراهيم اختبر أئه —تعالئ— الله يرينا )١( 

نعرفأن وحبنا عددها، وما الكلمات، هد0 م1 لنا يبتن ولم الله، يريده كما بها 
فوائدومن ،، ر منقوصة غير كاملة فاداها الأنبياء من نبي بها اختبر تكاليف، أئها 
لهوتقوية به، الله اختصه بما جدير وأنه ينفه، ءجح إبراهيم تعرف الأبتادء ذلك 
كالتمهيدإبراهيم الله نبي بها اختبر التي الكلمات وهده إليه، يوجه بما القيام على 

يقل!ولم إماماه، إلئابما ثاطك إف ^٠١)، عقبها! يقول، ولذللثح للناس، إماما لجعله 
—تعالئ—الله قفل بمحض الإمامة هد0 أن على ليدلنا جاعلك؛ إني فمال 

وهيالرسالة، عن عبارة هنا الإمامة فإن الكلمات، إتمام بسبب لا واصهلفاثه، 
الجليلالمنص، ؛ذلك، جدير ءو> إبراهيم أن والمراد ب،، الكاس؛كمب، تنال لا 

ولعلنالها، أهل هو مكانة في الرسالة جعل قد —تعالئ— فالله الماس، إمامة وهو 
اللهأوجبه بما قيامه بمقدار تكون ربه س الرجل منزلة أن القمة هده ص نلمح 
ومالكاليفج، أوكلث، أداء في متفاوتين جئ والماس بالمكاليفح، وعنايته عليه، 

ؤمممتمتمي ؤيمم لثهء خلالر فنهر عيادنا ين آصطفسثا أكن ألكثثم_، أؤييا 

الحج.عيادة في استعمال غلب مم العادة، غاية وهو• ، ممتين السمك من مسصك، حمع مناسكنا، علمنا )١( 
معرفة؛ وْأالحكمتلأ أمة، أمة لأئها إلها؛ الأمة لحاجة اتكتابة صنعة والمراد . كمم، مصدر وقيل القرآن، )٢( 

وهيبانتحريك، من مأحوذة والشراع، الدينية الأحكام أسأِار لها والمراد وفائدته. الشيء سر 
ؤإتقانه.الشيء إحكام ذلاك< ومجن ، الشيء يضبهل ما مجعص ذلك وفي اللجام، من الفرص بحنكي أحامحل مجا 

ص-)٣( 
لكم.اختاره )٤( 
وذلك٠ يه أمرء وأمر عليه. فرصها نرائض اختبارا إبراهيم ذكره تعالى الله اختبار *وكان الطبرمح،■ مال )يا 

)عمرو((. ٤٩٨/٢)النمير؛ واختبارا"، له منه امتحانا بهن العمل وكلفه إليه أوحاهن ٠^، الكلمات هر 



ممإبرا يقنع لم [، ٣٢ت فاطر ل (لوقاره< أكتل هو د'إدئثق آم اإد'ي< الث؛رت ماِلئ 
ذريتهمن يجعل أن —تعالئ— الله من فطلب صالحة وقدوة للناس إماما يكون بأن 

الذريةبقاء فإو دعائه، في الفطرة نة علئ إبراهيم حرى وفد للناس، أئمة 
٢■^؟،ريا ؤ إبراهيم؛ محورة في ذللث، يمثل دعا ولذإلثv لالآس_ان، بقاء المالحة 

لجميعالإمامة يهللب فلم الطلب، في الأدب، راض وقد دربىه< ومن ألثارء تمنن 
أنوهو الدعاء، أيانمط من لأدب إرثاد وفيه الممكن، لأنه لبعضها، بل ذريته 
ال^jIJ بقوله! إبراهيم نبيه الله أجاب وقد حاليقنه، في الله لسنن موافقا يكون 

ولكنللناس، أئمة ذريته من يجعل بان ضمني وعد وهر ألْلداناه، عهدي يثاو 
ذريةلينفر بهم، يفتدى لأن أهلا ليسوا لأيهم الظالمين؛ ينال لا بالإمامة عهده 

الناسنر ا مولتنفير كراهته، على أولادهم وينشئوا ليتحاموه، الفللم من إبراهيم 
بهم.الاقتداء من وترغيبهم الظالمين، من 

لها،ؤإتمامه بكلماين، إبراهيم ابتلاء قصة القمة بهدم ~تعالى~ الله بذكرنا 
فيالإمامة تبقى أن على وحرصر الخير، في صالحة وقدوة للناس إماما وجعله 

بهتقضي ما عند بوقوفه الدعاء في واقتصادْ الأرض، في الإصلاح ليدوم ذيته 
علناكله بدللثط يذكرنا المالح، وغير المالح، فيهم الماس أف من الفعلرة، منن 

أدعيتنافي والوقوف، بالمكاليمح، القيام في صالحة وقدوة الخير، في أئمة نكون 
الأدب.حدود عند 

فيهبأمن للناس، مرجعا الحرام الثبت، جعله هي أحرى، نعمة يذكرنا )٢( 
محبة، الطوانقجميع قلوب في الله أولع وفد المذعور، ءندْ ويعلمئن الخائف،، 

ءؤأول؛أت بقوله العرب علئ وامس إليه، اللاجئين واحترام ؤإجلاله، ، البين، هذا 
هملوفال [، ٦٧]ادم;ك_ٍ_وت: حيلهزب من ألناس ؤقثقم، ءاينا حثنما نثعتا أقا ميأ 

مواقفأو كله، الحرم وهو ه مثل إمحهثثّ مثاب ين ؤُأثمددأ بإبراهيم; للتامحي 
يهاحالأرجاص من البين، بعلهارة وإمحماعيل لإبراهيم وغهد كلها، الحج 

رأل؛وْيراءؤلأظايب؛ن والقاذورات والرفثخ، واللغو، وأصنامه، كالشرك ومعنويها، 
ونطهرهاالعبادة، وأماثمن —تعالئ" الله ببيوت نهتم ه كيفليرينا ألتجرده؛ وأتيًقج 

شاقةلمهمة ؤإنها إسماعيل، وولده إبراهيم الله نبي طهرها كما الأرجاس، من 
الأصنامس حولها مما الكعبة فهلهر ه الله رسول بهم تأسى وقد كبير، ومجهود 

سواه.فيه يصمد ولا غيره، فيه يعبد لا وحده له خالصا الله بيتج فكان 

١١٣



ومغاربها،الأرض مشارق في الميص اجد وماليوم، الله بيوت هي وها 
الماجدسئما ولا منهم، هير للمثا وقباب ، لحين ]لصا قبور على انثنت منها تثير 
الفاطميين.عهد فى التي 

الشرك؛من وإبعادها الرجس، من بتطهيرها الله ^!١لبنا الله بيوت هى ها 
،وحده الله إلى توجها إليها والتوجه ا لوجهه خالصة فيها الله عبادة لتكون 

عهدفهل الحياة، شؤون من ثان فى به استعانة ولا القبر، صاحب إلئ توجها لا 

أنينبغي عام هو أو به، خاص الحرام البيت بهلهارة وإممأعيل إبراهيم إلى الله 
لمتلهتعد لما أعدوه معبد وكل المسلمين، مساجد من مسجد كل في يكون 

علئتقضي وإسماعيل إبراهيم في الحسنة الأسوة إل ودعاء، صالة من المساجد 
يتعلقعمل سئما ولا الخير، أعمال من شمل كل في خطاهما يترسم أن لم ملا 

ؤإذاالشرك، وذرائع الشرك مآن العبادة أماكن وتطهير العبادة، في الله بتوحيد 
الشركمن خلت، قد للصالحين ومشاهد قباب بها التي الملمين مساجد كانت 

منشك في كنت وإن الشرك، وذرائع الخفي الشرك من تخل لم فائها الظاهر؛ 
فيهترى فائك الشافعي؛ الإمام مسجد أو فهبه، الحسين مسجد إلى فاذهب ذلك؛ 

القبر.صاحب يرصا0 ولا الله، يرصاه لا ما 

آمنابلدا مكة اللن بجعل أن إبراهيم بدعوة -تعالئ- الق يذدن )٣( 
اللهامس التي فيه الناس أمن عير وهي ما، بسوء أحل عليه يعتدى أن يستطيع لا 

الخمرات،من منهم المؤمنين البيت ذلك، أهل يرزق أن بدعوته يخكرنا وكيلك ، بها 
َلإ،ئرت إثه بجئ ءامنا ->رما لهمحِ ثمكن فقال؛ دعوته، الله أجاب وفد 
سيرزقأنه أراه نم [، ٠٧]القصص: لا أنكم ؤثكن لد؛ من وذ، ثيء 
هثؤلأعفيد ؤَكلأ والكافر للموم»ن عام الدنيا رزق فإف ، المومر• يرزق كما كفر من 

الكافرتمتيع ولحن [، ٢٠]الإسراء: ؤممف عهلآء َغن ومحا ؤغث عثد ين وهنؤلأء 
المصير.وبثس النار عياب إلئ الله يضعلره ثم القصير، العمر بذلك محدود 

قواعده؛ورغ للبيت وإسماعيل إبراهيم بناء يقصه ~تعالى~ الله يذكرنا )٤( 
بيم التي العرب أهم من = وتقديسه لعبادته أعدت التي الله بيوت إقامة أف ليرينا 

منس-تنكف أن كان من كائنا لإنسان ينبغي لا وأئه —تعالئ—، الله إلئ بها 



إسماعيلوولده إبراهيم الله نبي فهدا منها، وافر يحفل وأخد0 فجها، همته ا م
العملبة نهن الذلاهر هو كما ، نمهما يا أصوله ن ويومحسسا البيت، قواعد يرفعان 
يعدهمالمن صالحه وأسوة الجليل، العمل ذلك في حنة لقدوة ؤإئهما ، إليهما

يكوناأن إسماعيل ولده ولا إبراهيم الله نبي يستنكف لم المؤمنين، الله عباد من 
~تعالئ~الله يثيب مما العمل ذلك أن يعلمان لأنهما البيت؛ بناء فى عاملثن 

منهماالله يتقبل أن الممل ذلك حائل بالدعاء يلهجان أحذا ولذلك عليه، 
له،منقادين يجعلهما وأن ، بنياتهما المليم لأقوالهما، الممثع فائه عملهما؛ 

كماالذرية، ببقاء , لأرخم ا فى الله توحيد ليبقى له، مسالمة أمة ذريتهما من ويجعل 
الرحيم.التواب هو انه عليهما ويتوب مناسكهما، يعلمهما أن منه طلبا 

إسماعيلوولده بإبراهيم نتأسى كيف ليعلمنا كله بذللث، ~تعالى~ الله يذكرنا 
تعليمنافي إليه نلجا وأن الأعمال، قبول في إليه نرمع وأن الله، بيوت إقامة في 

توبتط.قبول وفي الدين، أمور 
عليهميتلو منهم، رمولأ ذريته في يبعث أل إبراهيم الله نبي دعاء من ره( 

أسرارعلئ ويوقعهم القرآن، ويعلمهم وحكمته، وعلمه قدرته، لائل ود الله آيات 
يونءاؤوس ؛ فيها الله قال التي لحكمه ا هي وتلك الأحكام، ومقاصد السريعة، 
وقد[، ٢٦٩بقرة; ]Iلأولوا إلا يدحكر رثا حفئيرا ح؛وا مثل ألءهف-.ه 

وبشارةإبراهيم دعوة ^١)[ أحمدت حدث في ورد كما دعوته له الأجاب 
التوحيدمن إبراهيم ملة عن يرغي، لا أنه ذلك بعد الله أرانا ثم ، ءيسئاا 
منإلا منقوص، غير كاملا الله أوحا0 بما والقيام لله، الوجه ؤامالأم ، الخالص 

ذؤيتهفى وجعل الناس، لإمامه الدنيا فى اختاره الله وأل وازدراها، ه نفامتهن 
برحمتهالمتمتعين ربه، لجوار الصالحين لمن الأحرة فى وإنه والكتاب، ١لنبوة 

بهاووصئ العالمين، لرب أسلمت فقال؛ أسالم، له قال الله لأي ورضوانه؛ 
إلاثموئى قلا أئن صأ أصنلق اثة إة بمي ؤ يقول! وهو ويعقوب، بنيه إبراهيم 

.وأئر 

أهلامماد أصول ترح ني ؛؛(، ٧٢رآ/ال_أذ: جائع في واندِى (، ١٧١٥)•أحمد: يرام 
)ءمرو(ر؛-؛ا(.ر؛/-'؟د(،اوة:
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جئإبراهيم 

ثقلؤ وهمم،ك ؛j_ إؤآ •'.لهئ اصنامآ آنثخد في ام1بينّ ،ئ 
.أيرؤ~؛و؛ بث ولآؤث أكمر؛ت مت؛ؤث هنيت زكا وهبك . أ جم
a@ ص لا لا ثآو ُ قنآ ؤ ه ءو ئ  ١١٧^ قو ثذام ^١ 
ألثآيذص يث لأطوي ني، هدي، م ي ءد أثو، رن، سا ءو بايثا ألثم  ١٧
زئ؟إؤ، ثعوب )، ١٥أثت، ثلنا آحفر ندآ نن، ندا i؛J واتيثه أكنتن  ١٧نا ث. 
آنأوح وآلاوق ؛^ ٣١قلن ، iJ^Jونهن وجهت إفي١ . دئيخن منا 

ينجتكتا لخأى ولا وق أش ؤ أممثمؤ، ث ١٠ظ ؤذاحن أثثثنتحى. منح 
وتطنما. ئتدطرود ام علمتا ثى» ًكل رؤ، ويع ثثئا رن، ثناء أن إلا يمء 

تممنأرئتبميكن ء مؤ يرو م ما اثم آثركتر ^ ٧١^؛^ ١٥٤ولا أشيفم آ  ٠٠١٠١
فلزإشههم ينبثوأ رز »اموأ آل؛ذ . تنوتث َقم إن إلاز لص لأي 

رئعيومؤ، عق ^٠٧ أائدثهآ ، حجئنآرريثك . مهتدوف وئم الألأ ثأر أدكك 
.—٣٨[ ٧٤ت ]الأنعام علم>ه ■كز رثك إف يناء من درجنت 

جثة.بلا الصورة وانمنم؛ فنعلي، ونم_، جثة له ما الرثن،• أل هو- والصنم، الوثن بيؤ، قرئ، • ُتل را( 
المعمحن•علن وبمللقان ينهما نرق، لا ونيل: 

؛،لالثم.)٢( 

واحتجب.غاب أفل: غثناْ. )٣( 
الأستقائ.إلئ المعوج من الميل وهو ل "بالتحريك" الحنق من )٤( 
.يخلطوات يلبسوا برهانا، )ء( 
المتمم.للمقصد المنة الدلالة )٦( 
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•وعبرة شرح ه

سنأن يعد فقال حجتهم، ودحضت حجته، فيها ظهريت، وأستها، مناظرة أحن ٠تإنها[ ت القيم اين نال، )١( 
إلايكوذ لا بل وأئل، يسئ، أن به يلغ لا الإله وأن ، Ljjylوالشص؛والقمر الكواكب إلية بطلان 
لعابدهيملك لعابده، نافعا مقهور، ولا مغلوب غير قاهرا، غالتا إلا كونت، لا كما غائب، غير شاهدا 

وذللث،ويؤذيه، يمزه ما كل عنه ويدغ ، ؤيرشده ويهديه، مكانه، ويرى كلامه، فيمع والنفع، الصر 
باطل،سواه معبود فكل وحده، الله إلا ليس 
وخالقهاإلن مها صعد الثاة، بهدم ليت والكواكب والقمر النمس أن الحنفاء إُالم رأى فلما 

[.٧٩]الأنعام: رألأرمث،ه أونتوب قلن ؛، jjjثتهئ وجهت >اؤإل، فقال: ومدعيا، 
لهاقوام ولا إليها، مفتقرة أ[  ١٥٠]هي للّيا ومحالها، أمكنتها حالؤ، سبحانه أنه إلئ إثارة ذللث، وفي 

المخلون،والمحتاج - ؤنزلها ٌيدترها يخلقها وفاطر به، تقوم محل إل محتاحة نهي بها، إلا 
فعالداحضة، فحجته الله عبادة ني حاج ومن الله، في نومه نحايه إلها، يكون لا المدبر 
تصرفونيأن أتريدون أي• الكلام، أحسن من وهدا ددُسه؟ دفئ أئه ق أءثم.ف وهال ت .؛١مامم 

حتنالحث،، لي وببن أرشدني وند فيه، وتثككوني وحام، عيادته وعن وبتوحيده، بربي الإقرار عن 
عبادتهاوأن للعبادة، ملح لا ألهتكم وأن عاقبته، وسوء الشرك طلأن لي وبين كالعيان، لي امتبان 
إلئوتوحيده عبادته عن أنصرف أن مني تريدون غكيم، والاحرت. الدنيا في الضرر غاية لعابديها توجب 
الرشاد؟وميل الحق إلى مداني وفا به' الشرك 

العلم،إلئ الجهل ومن الحق، إلئ الباطل من والانتقال الرجؤع طلب غانيتها إنما والمجادلة فالمحاجة 
حلافتتضمن باطل سواه معبود كل الذي الحق الإله في إياي ومجادلتكم الإبصار، إلن العس ومن 
ذك!

،برء يناله أن الله ْع يألؤه الذي بإلهه الموحل■ المشرك يخوف كما ٠ برء تصيبه أن بآلهتهم فحوفوء 
وجحدبها كمر مى نصث أن من وأحقر أنل آلهتكم فإن دتيخك نا تائا ج؟ الخليل؛ فشال 

رقيأتاء آن وإلا فقال: ويرض، يناف الذي هو وأنه وحده، الله منيثة إلئ الأمر رد نم عبادتها• 
شاءإن لكن قدرة، ولا لها مشيتة لا فإنها آلهتكم، أحاف لا والمعنى؛ ، استثناءوهذا قنثاه، 

كلوسع رقد النافدة، المشيثة له وريي شيئا، تعلم ولا تشاء لا التي ألهتكم لا وأصابني، نالي شيقا رثي 
هي؟أم بحانه هو ويعبد؟ يناف بأن أولى فمن علنا، شي؛ 

لهمشنة لا من إشراك من عليه أنتم ما بطلان فتعلمون [، ٨٠]الأنعام: ؤء uل: ثم 
الخام؟والعالم الخامة الشبة له ممن شبا، يعلم ولا 
٤١٠تاتك؛أ ئيطأ ء مي ثرن ثز تا أثّ أئركتر ؛ ٥٦ءثامث ثلأ آتنطم ما غائ -أورد=قبم ئال؛ ثم 

[؟٨١لالأنعامت َكم إن إلاز لص أتمث\ن 
فإنهممذهبه، وبطلان توله، اد فعلى داله بعينها المبْلل حجة وجعل الحجة، ملب أحن من وهن-ا 

رمع، عبادتهاومضنة إلهيتها بطلأل تبتن وقد بعبادتها، سلطائا عليهم الله ينزل لم الخى بآلهتهم حرقوه 
أحرى؟آلهه معه وعبادتكم بالله شرككم تخافون فلا هذا 
=الم-ركض؟ فرغ أم المرحدتن فريق الخوف؟ يلحقْ لا بأن وأدلى بالأمن أحئ، الفربمتن فاى 
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الأصناميعبدون وقومه أباه رأى إبراهيم الله نبي أل ~تعالئ~ الله برينا )١( 
معالأدب من يكن لم أئه ليرينا الإنكار؛ ذلك من الأبوة تمنعه ولم عليهم، قانكر 
مغصاالعمل ذلك كان ولئن معهم، تأدبا باطل مءن قيه هم وما تركهم الأباء 
الأبفإل أحرى؛ ناحية ومن الأباء، حق فوق الله وحق للرب، مرض فهو للأ؛اء 

مكافأتهالالآJق من فكان عليه، والإنعام بتربيته كله الإحسان ولده إلئ أحن قد 
منؤإنقاذه سعادته، فيه ما إلئ دعوته نالأب إحان أكبر ؤإف الإحسان، ذلك علئ 

تنسواوتل ءاموأ ت ل ففا منه، أصغ حكم لا _ Jij؛'أعدل>ا ابالحكم الغرش,' ي" بحانه الله حنم ث —
[.٨٢]الأنعأم: تهثّوائه رنم ألائو ثم بشرك ت أي طزه ،بمتهم 

UJIHفقال: شه؟ يظلم لم وأي الله! رسول يا : رقالواانمحابة; علئ امرها ثق الأية هدم نزلت ولنا 
■[؟• ١٣]_j: ه ين أفنت آقزق ٠  juJiنول !لن -سما ألم اكِك، هو 

والخوف-الملأل ومحو V ذلك بقد كين وللمثء رالأمن، بانهدى للموحدين بحانه فحكم 
[،،،٨٣ل.الأنعام: ه قيّم عث ربمف إ0 قثاء ثن درحنج زفع قومهء ئك إتوهيتِ تاثيء-آ حجئتا قال: ثم 

)آ/ما،ا_ثا.ا(.امفان:١^٥ 

يروم ما أس آثعتر دلا أقرطتم ما ثثاف الؤودضس ؛(: aa/t)الص_واعق: في ونال 
[٨١]الأنعام: تل1زرقه َقم إن إلام، آحى أقزيء ثأى ثلْلظ ءثا=ظلم سوء 

رمحيالإلهية; في يكا ّ لمنه حعلتموت ما أحاف أن لب ذي عند أر ; عفا غي يؤغ كيف لقومه يقول 
حجةبها ينزو لم أشياء إلهيته ني بالله أشركتم أنكم تخافون لا وأنتم صر، ولا نقع بموضع لبت 

والأرضالمارات حالق بأنه يقر ~الدي وباريه وفاطره بخالقه أرك قاليي لكم; رعها ولا عليك.،; 
لأنفهاتملك ولا مخلوقة وهي شينا تخلق لا آلهة رالنفع— الفر رمالك ومنيكه شيء كا ررب 

لهاويسجد تعبد الإلهية قي ومثال له يا وجعلها نشورا ولا حياة ولا موتا ولا نفعا رلأ صرا لعابديها ولا 
يالإلهيةوأفرده وحدء بل احر، إلها الله مع يجعل لم ممن بالخوف أحق = إليها ويتقرب لها ؤيخضع 

جاء.وال والخرف والحب والسلطان والعفلمة بوبية راو 

تعلمون؟!كنتم إن بالأمن أحق الفرشن فأي 
فقالالحقول له وانقادت الفطر به وأقرت القلوب له حفعت حكم بأحن بينهما بحانه الله فحكم 
[٨٢لالأنعام: تهتدوذه ونم ٢[^؟ كي أزكك طلن ابمثء> قحوأ يلم ءاتنوأ ^٢^ 
مابه يرد أن العقل في وحب ما بكل وإحاطته الخصوم، نطع في مرقعه ويبب ١ل^كالآم; محيا فتأمل 
كانتولما ٠ لا سوا ولا مطعنا لطاعن تبق لم التي الحجة بمجامع واحاوه عليه، حمله وأرادوا إليه دعوه 
فقال:لشأنها تعظيما نفه إلئ وأضافها إليها بالإثارت رعظمها ها ^ بحانه أثار المثابة بهده 

•[ ٨٣لالأنعامت ه ضال ثن درجنت مبمع عك إقيين ءائيثهآ حجئآ 
االخليل أحدها بحانه وعنه إياه ولقنها حليله فهمها الذي هو أنه نفسه إلئ إياها بإضافته السامع فعلم 

الشركلأهل قامعة العناد، لمواد قاطعة تكزن أن وحبيبه نخلسله ملقنها هد الله يكون بحجة وكفق 
.والإJحاداا

١١٨



حتئثومه، على الحجة يقيم أن لأسه إبراهيم دعوة فوائد ومن الله، عذاب 
بينيفرق ألا اللائق من أليس ويدعونا؟ لهم صلا في أثاربه ييع لماذا يقولوا لا 

اللهعبادة إلى أباه دعا أعيارهم نمبح فلكي حما، يقوله ما كان إذا ويعيد قريب 
بإنذاره محمد نبينا تكليف في الر هو هذا ولعل قومه، دعا كما وحده، 

منويخوفهم يجمعهم وأحد بالأمر، صدع وند لقومه، إنداوْ فل الأفرمحن ته عتم 
تيقول وأحذ حالفوه، هم إذا نيئا الله عذاب * ٣٠عنهم يغني لا انه ويريهم الله، 

الله!رسول عمة صفية يا شيئا، الله ْن عنالث، أغنى لا عبد بن عباس ويا 
مار،محن سئت ما سالتى محهمحمدأ بنت ظءلمة ؤا شيئا، الله من عنلث، أعنى لا 
فيفوتا لكن إبرامم الله ص أو نمرق ذك من ثيثالأ^، اناله من عنلئ، أغني لا 

آزرتلأبيه يقول تراه ألا منه، مكانتهم تن، لكنأيا أهل على يدا ند الحق، 
أرامالأصنام عبادة قبح إبراهيم الله أرى وكما يزه، ثقل ق أرش 

منعليه اشتملا وما آيات، من فيهما أولع وما والأرض، السماوات ملكوت 
مابه فعل = وحكمته وفدرته الله بوحدة موقنا إبراهيم يكون أن ولأحل دلائل، 

أرام.ما وحماله الله حائل من بصيرته بعيني وأرام فعل، 
الاثوراج،بطريق قومه يحج أن ءج؛ت إبراهيم امتهناع كيف تأمل )٢( 

هرق ^٥^١ المتهكم بامملوميه لقومه فقال كوكبا، رأى الليل عليه غقلى فحينما 
أحيانايحضر إلها أعبد فلا ألآ,ظمت>ه، لهن، ولا قال! الكوكب ذللث، غاب فلما 

ين،؛أبف، م ه ئال، أض قنا رل فدا ئال باؤ■ثا ألمنن ر»ا ؤثنا ، أحيانا ب، ويغي
البعضويغيب الوقت، بعض يضيء إليا \بو وكينس أشثوفآه، ألذوي ثى هكوثن، 
ثالبايثه ألئنتف رءا وقنأ غاب؟ هو إذا الضلال من يهديني الذي ومن الأحر، 

،١١٥أثت، ►ؤألنا وأعم أشمل وذف-عها أشد، ص-وءها لأف آحفره، ندآ إة سا 
وآ'لآه،أككر؛مب إي لهءها وجهي دجهئ إؤ @ يئيخن بثا ؛رهء إمحا ي-مب 
للقومواستدراجه إبراهتم، الله ني من مهارة وهي أل*ئ،يرته، بكو أئأ وما جييغا 
منبهم انتقل منهم، الضعف موامحلن على أبديهم ووضع الحجة، عليهم أقام حص 

تفسيره.في الخاوي رواه )١( 
Ji ، :)ا-'أ(.وسلم: (. ٤٧٧١)الخرآن: ير نفمحاب في أي: رصرو(
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منينفروا لا حنى الباحث، موقف منهم موقفه أن وأراهم ، كوكب، إلئ كوكب 
أنمنها واحل يصلح لا وصعنا قوة اختلافها علئ الكواكب أل وأراهم مجادلته، 

_Jljعليهم الحجة أقام أن بعد ثم وتحضر، تغيب لألها ؛ معبودا إلها بكون 
وأئهبالله، يشركون مما بريء أيه فاراهم عقيدته، عليهم أملى اللين، الأسلوب 

وماالحق، إلئ البامحلل من مائلا والأرض السماوات فهلر الذي له ناح وجهه أسلم 
المشركين.من أنا 

فيوحاجوه الله، في جادلوه إبراهيم نوم أل — —تعالئ الله يرينا )٣( 
وقلالمحاجة هده عليهم فانكر منهم، محوء يعيبه أن آلهتهم من وخوفوه توحيده، 

سوءابه ينزلوا أن شركاءهم يخاف لا أئه وأراهم التوحيد، إلئ "تعالي" الله هداه 
ولوعائا، شيء كل ومع لأنه يخاف؛ الذي فهو السوء، ذلك الل< ثاء إذا إلا 

شركاءهميخاف كيف أنه أراهم ثم آلهتهم، من خوفوه ما التذكر أهل من كانوا 
عليهمبه ينزل لم ما بالله يشركوا أن هم يخافون ولا الله، خلق من خلى وهم 

المشركون،قومه أم الموحد، إبراهيم بالأمزت أحق الفريقين وأي ودليلا، برهايا 
وهمأ*لآن ثؤ أولتك فلز إبمثهم ينيثوأ وأم ءامنوأ ؤأل؛ن بقوله! الأية ختم ثم 

والإيمانالخالص، التوحيد أهل هم الأمن بالأحق أل ليريهم نهندوثه؛ 
وعبادالشرك، أهل أما لأنفهم، بفللمهم إيمانهم Jحلمطو١ لم الذين الصحيح، 

٥٥أف ئكك وؤبمن القلب ومحلمأنينة الله، عذاب من للأمن أهلا فليوا الأوثان 
[.٣١]الحج; ه سمق ي آلئ يي يهؤبم، أر ألْلتر تنثلمن آلنتاء بى حز 

التيالعفليمة الحجة بتلك إبراهيم علي "تعالئ" الله امتن ذك بعد )٤( 
ولولا—تعالي"، الله هو إبراهيم آتاها الني وأذ قومه، علئ ءج؛؛ إبراهيم أقامها 
والحكمةالعلم في يشاء من نرقع الذتم، فهو اهتل.ى، ما الحجة هذه لإقامة هدايته 
يمتنالبديهة، وحضور البيان، قوة الناس بج يهالذي وهو درجات، الحجة ؤإقامة 

كيفالسورة ه هاو في أريناك وقد بالغة، حجة أتاه بأيه إبراهيم علن ~تعالن~ الله 
التيالمحاجة تاللثا منه وأعجب الساحر، لأمحلوب ا  ٠٧١^قومه علن إبراهيم تغلب، 
أفءائنه 1ن رتيزء ق إبممثم ءج ١فيثك، إق ثر ءؤأو؛ر البقرة! محورة في لها الله ينبهنا 

ؤُكنإقيثم ، ١١٠رامث لي، آثا ، ١١٠ويميت بمي، _ا أكمحوة ،اقيثم ، ١١٠إل آلممئث 
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الثومتندى لا ؤأثع ّكس أرى هبيت ١^،؛^>^ ين يما ^، ١٠نخرق ١٠من الفنسى يه آآئٌ 
ه،ويميت يزء ألك_\ له ؤ لمناءلرْت إبراهيم يقول [، ٢٠٨]البمر؛: الْلدأنه 

أنهبريد ه راميت آيء ؤ؟، ت ففال وينزعها، الحياة يهب الذي هو أمه وانمراد 
أنهفلن وبذلك فيموت، الحي علئ يعتدي وأنه له، حياة وتللث، الحي، تبقى ي

أسلوبابه وسالك العلريق، ذلك يل إبراهيم فترك حجة، وأنه إبراهيم، إله يماثل 
بناث\>ت، ألمنيي من إألثنسى هلإ ؛ثن ^^٠^ فقال.' ط عليه يرد أن نْليع يلا أحر 

بهابهنح ولذلك ناؤيلأإ تتحمل ولا حيلا، تقبل لا حجة وهي ، ^ ٠٢٧٠؛^ين 
يهبهانادرة وقوة عغليمة، مقدرة وهى إبراهيم، الله لي بها دُلج كفر، الذي 

إصعاففى تعملها نألا النعمة ^٥ عالي الله شكر ومن عباده، من شاء لن الله 
بعمليالناص من وكثير إليها، الحاجة عند نمللها وألا باطل، ؛٣.^ أو حق، 
علئيسكت الأخرس، كالشيطان الحق من ، يقفولكنه قويا، وبياثا دامغة، حجة 

~تعالئ~الله ومحيحامبه منتصرإ غير مخن.ولأ الحق ويترك يشيع، حتن الباطل 
٨[.]اككاثر: آشسميم عي يومي لمثلى النعمة وهل-ه البيان، ذلك على 

)سرد()■آ/آ•؛(. والمغمص: (، ٣٣٤)اللمن: ش الممب انظر: بحم. ظهر اى: 
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.إبراهيم 

اه_نامثبي أن، ثه وآ-بم-ني ءاينا اكلل هدا أجمل رث إنيم و ١٠^وإد 
قبممءمور ءث-ايى وتى ثي ثعغ، ثى أص تى َؤمل آنقى إنيى ث ر. 

اكلرءلقبمأ ^١ ٢^٠، ثينك عند ريع ذّى ءثر بجإد ذربى ين أنكن إق رثنا 
رثآ. يثكيذ لعلهن ألقرب ثن ئأههم ال~إم '(وكا أزنق يث أفثد؟ نأجمل 

.٢^!^؛ ؤر ^؛٠ أ'اثر»في ؤ، نى» بن أش ؤ ءص وما ثنى وما غض ما ثلأ إهك 
رث. آتوءز ليع ري، إى وإنا>1ى إسمنمل أور هد ل، وهب آكى هم ألحمد 
نلالدذل أعنز رثتا . دءثآ؛ وثثثز روثا دربؤأ وين آلثلوْ مفن أ-يم 

هُا-ا1[.لإ،رامم: أذ>نمثابه يقوم يوم ؤللعوكت 

•لمرة رح ش٠ 
الدعاء،في به التأسي إيراهيم صورة ْن القمة هذه في سيء أهم )١( 

الصحيحالحديح، في ورد وفد ~وعالئ~، الله عبادة أبواب من كبير باب وهو 
واعترافهللمدعو، العبودية مف1اهر من واصح مفلهت لأئه ؛ العيادةاا هو راالدعاء 

منكثير غفل وقد الشدة، عند الداعون إليه ويلجأ الحاجة، له ترغ لأن أهل بأيه 
والتوابسن،،الأصرحة ويمموا الصالحين، شطر وجوههم فوجهوا ذللئs عم' مآ نا لا 

ينتبع ولا ؤ حوائجهم ء قفا في بهم ويستنصرون باصاحاJها، بستعيثون وأحيوا 
آثمسنك وإن . ألْممال يى ^١ ؤؤت ئتنث ان بمثك وث" يممئث لا ما أف دون 

•نمل أ تهوي • نلونأ ، ١ ر 
رعمدو((. ٢٩٦٩)والترمذي: (، ١٤٧٩)داود: وأبو (، ١٨٣٥٢)(٠ ٢٩٨/٢)•احمد: أحرحه )٢( 
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ينيثاء عن ^٥ يمح1اب كثإمحء إي ثلأ ؟ثر ليدك وررو\ هو إلا ثلث حقاشف هلا يضر 
[.١٠٧، ١٠٦]يونس؛ أنيبمّه آلمفؤو همهو ءبابوء 

الناساعتداء من آمنا حرما مكة يجعل أن —تعالئ— الله من طف )٢( 
بغصايبغضها كان التي الأصنام عبادة وذريته يجنبه وأن بسوء، ودضاي.ه عليه، 

وماالعي0ه من َىال أصللى إمى ؤ;ت ■' قوله في لها بغضّه سسس< بين وقد ثدييا، 
الأرض؛منه تطهر أن به وحدير يبغض، أن به جدير الماس صالال فى ميتا كان 
بروقل. أصنامهم، ليكيدف بالله م أقالأنبياء محورة في إبراهيم الله محبي تجد ولدا 
[؛٥٨]الأ؛_ساء: إله لعلمهم ثم ءقهرإ إلا جدذا ؤن>علهر مه، ففي 

وذرائعالشرك، ثاب أمحكل إزالة هي ؛العيادة الله إفراد في اليلريق أن ليرينا 
كلالبيت، حول من يزيل أن على هؤ محمدا الله رمحول حمل الذي وهو الوثنية، 

عليمترها قبرا ولا هدموه، إلا تمثالا يدعوا ألا الرانيين حلنمحاءْ وحجل صنم، 
ت،كانالتي الشجرة يقطع أن الخهلاد_، بن عمر حمل الذي وهو نؤوه، إلا الأرض 
منعرق ذللث، أن فرأى بها ميننثركون الماس أل شعر حينما الصحابة بيعة عندها 
حملهالدى هو نضمه بي، الوذلك ، اد الفأبواب من وباب الشرك، عروق 

عليهوصعت، لماذا اله فالموتئ، لأحل الناس بعفر وضعها مقللة يزيل أن على 
ءما1ه«لآا.يظاله اادءوْ عمر: فقال لتفلله، قال القبة؟ هد0 

القثور،فرق من القباب، لإزالة الأول الصدر فى لمين المدعا الذي وهو 
بالادمن القباب يزيل أن علئ مسعود آل الع.ويز عبد الإمام حمل الذي وهو 

وتمنحالماس، من كثيرا مل لأنها ذللث، كل نجد، في لفه حمأزالها كما الحجاز، 
وذرائعللشرك بغضه في ءولإ> بإبراهيم فالمامي الشرك، أبواب من بابا عليهم 

فيم )ت/٧٧-٨٧(، دئ: اخار في رالفاكهي (. ٠١٠ )T/ اع.ق: في سعد ابن حيا أنم )١( 
ذهبتأن بعد المكان  wLji؛م غيتي الخطاب ن ص ان لأوزعموا ت ي الطب. وقال ٠ محغلر أمحامحييها 
محال،؛احتلافهم كثر فلما هينا، ت يقول وبعضهم هنا، محمول بعضهم فجعل كاس،، أين فقال! الثجرت. 

؛انتئيسه وط ذلك محوي سيء وإمح؛ا سل، بها نه_< إما محمرة وكانت الشجرة فدهبت، ، التكلق،هدا سيروا 
)صرو(T\(TV .)/؛؛

فقال؛الرحمن. عبد لبر علن طاطا فيوا. عم ابن اورأى عمر، ؛;-ن عن معلما البخاري أحرحه )٢( 
)عمرو((. TTU/U)الباوي: فتح : اظ «، ءْد،« فلك فإنما غلام، ا •ازعه 
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بالشرك؛علاف' ماله كل ص الأرض تطهير في ئجو بإبراهيم واكامي الشرك، 
تدبرفي ءئق؛ؤر بإبراهيم والتأسي الوثنية، من صيء يشوبه لا حالصا الله توحيد لييقؤل 
النا;بم؟بم؛نن كيإ أمحهن إنبى >ؤري1، ت إبراهيم الله نبي قالها التي الكلمة هذه 

الرسل،به أتئ الذي الحق عن وصرفهم دينهم، في الماس فتنة أساب، لمعرف 
ينبغيالبن، عن الماس صرف، في وسببا الماطل، في بة فدوه كان من فكل 

ثمبه، يفتنوا لا حتئ الماس، وبين بينه الحيلولة عن ويعمل يبغضه، أن للمؤمن 
أفإبرامم يريد دج-،ره، ثنور عماي، وس يؤ يعي ءؤد-و، إبراهيم■ قال 
دعوته،فيه الله أجاب، وفد مني، بعض فإئه له؛ والعمل الحق محبة فى تبعه من 

توبته.ويقبل ذنبه، له يغفر الله فان منه فرط مما تاب ثم عماني ومن 
أسكنهمالذي أبتانه بعض ار تهوى الماس قلوب يجعل أن ربه دعا ثم )٣( 

منيرزقهم وأنه فيه، زؤع لا مجل.ب، بلمي وهي المحرم، الله بستح عند بمكة 
فيالماس فحثن، دعوته، الله أجاب، وقد عليهم، فضله يشاكرون لعلهم اكمرايت، 

منالممرايتح إليه وحلمبح وتوقيره، إحلاله الماس قلوب، في وأولع البستح، ذلك، 
-ممالهم ئمكن ت أنواعها احتلاف، على الفاكهة فيه فترى نش، حهايته 

]الشم-ص:لا ؤثكى لو؛ من نزه؛ شء ثمرئ إثو عنئ ءامنا 
ف،نيء ين أس عل بمس وما ثلن رما محي ما تعلإ ؤإك لربه• مخاطبا قال ثم [، ٥٧

منلئ،طلبنا ؤإئما ،، تعرفلا ما لمعرفلثه محنلث، طلبنا وما آلثثآءه، ل ولا آ'أدبي، 
أياديك،،ليل واستعجالا عندك، لمّا وافتقارا لربو؛يتك،، ؤاذعايا بمدرتلاح، ١عشاها 

يهبهأن منه طلب، أن بحد مإسمحاق، إّماعيل صنه كبر مع وهبه أن ربه حمد ثم 
يجعلهأن منه بؤ طلثم ط ب، طلما إر وأجابه دعاءه، سمع أن حمده صالحة، ذ،ِوة 

لهويغفر دعاءه، يتقبل وأن يقيمها، س ذريته من يجعل وأن ، للملأ٥١ مقيما 
٠الحساب، يقوم يوم وللمؤمنين ولوالديه 

ازغينادف، َ؛اذ إنم إسميف أو~5، ف، ؤُ؛داثز إبرامم• بن ماميل إ-ص ُفا)، ٥،،^". الله اسجابؤ وقو 
)صرو([. ٠٥؛0، مريم: ل نيئاه رد. بمد ه0 نالرهزآ إلثأوة اه؛م ألإ قاك و X؛ وحوي ه0 
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إبراهيم

لأسينايكئا . 'الثنتكث يى يك ؤؤ ئث ِس هانتا محه َثادنتن إترمم قيأ 
؛^i؟_لى ألاجغ ق وإثم ثظ الونا ؤ وءانتن . منفع صمط إق وهدض أنتنه 
.[ ١٢٣-١٢•]الحل:ح،وه يى َ؛ا0 وما ثنية إزمن ملأ أبغ أن إثك أوحسا م ن. 

دعيرْترح ش٠ 
التيالكلمة هدم تصوير في يكب ماذا يدرى لا حيران ليقف القلم إن )١( 

ءؤ1فيقول• وهو الفارض•، نفوس من وتقريبها إبراهم، الله بي بها الله وصف 
فيمهب مقال أيها لرأى فيها= الفلر ان الأتأمعن ولو أملاه، كاكث 

إبراهيمأد بها الله برينا الثناء•، رسائل من رسالة هي بل إبراهيم، الله ض مدح 
مافكا ، وحد0 أمة يكون أن به اسحق ما الخير صفات في الكمال من بلغ قد 

——تعالئ الله جمعه قد طاهارا وحلق ، مرصية وشيم طيبة خلال من الناس في تفرق 
فيّتعالى~، الله إلى الدعوة في أمة فهو أمة، إبراهتم صار وبذلك إبراهيم، لّبنه 

فيالحق، في الثبات في الأتلوب، وحمال الجاب لين في والصبر، الاحتمال 
فىإ حل لخا ا وسرعة ، لبيبهن ا وحضور منه، لأسمئزار وا ، حلل 'ّبا امن التالف 

الكمال.صفات من ذلك إلئ وما —تعالئ—، الله من والخشية التواضع 
واحدلأ،في العالم نجمغ أذ تنكر بنله العلى دنيى 

—الله بأمر القائم وهو لله )قانت( بأنه ابراهيم ~دعالى~ الله وصف ثم ( ٢١

نواس،أبي كلام س والستإ المصائر، بعض في كيلك وهو الواوإ بحذف إلا وزنه تقيم يلا ائيت را، 
رصرو((. ١٧٤)وuب١لآداب; (، ٣٧٣)٢; الأدب: وخزانة ا/؟أآ(ؤ الديوان: انظر: 
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عنه،يزول لا ميلا لامايم ا ملة إلئ المائل ومحو ورحنيف( له، الخاضع ، نعالئ— 
إبراهيم،ملة علئ أنهم ادعوا الذين اليهود علئ رد ألمك!فه يى بك ^وؤ وقوله• 

الشرك.من عليه هم ما علئ إليه يقمه فريق كل وأحد الضاري، وظللiج 
ؤآلم ألخؤتف عمران آل سورة في عليهم الله رد وند 

ثولأيهنآنم . تنارى \»إلأ بماِيء ين إلا وألإخيل رأت دتآ إ؛ربم 
مثوولأ وأم ينلم وأثب علم ببء ثكم وس بيعا ةثا"مة ئيم علم يوء لكم بث حججتم 

آذنإث . اتشمكذ بن 'كان وما مثا ن-؛ما '؛١'؛^ واهن ت٢اثا ولا بمديا َكان ما .ا 
ْآ-حأ[،]آلء__م_ران: ألئقتزه ويي وأث ^ ،١٠٢وألهمكنآلثى ونم١ أثعو» أون يائبجم آقا؛ي، 
الذياس لأنواع حاسة كلمة ومحي اله، لأنص, ناكت انه  ١١٠ماهيخلال ومن 

ءقلإ؛بأنه العالماء يعص يغره أن لربه إبراهيم شكر من الغص ومن الكفر، يقابله 
وإلاالمنال^،، ميل عر ذلك، ذم كون أن إلا ضيف، مع إلا تغدق لا كان 

والصحة،والولد، المال، نعمق عاى شكره مرن أعم —تعالي— الله لأنعم فالنكر 
ءؤآ.بم؛نهالله فول أحن وما ١^!، يحميها لا التي العم أنواع من ذللن، وغير 
حني،من حميعه، الشيء تاحذ أن هو الاجتباء فإل منتقم٤١<؛ صملط إق ومحيض 
اللهوكاف الاصهلغاء، هلريق علي الجمع فالاحتباء! جمعته، الحوحس؛ في الماء 

ْنبحوهو الجليل، المتم، لذلك ليمهلفيه إليه صمه الله أن إلي يلفتنا -تعالي- 
فيب، واكرغي، —تعالي- الله إلي الدعوْ قي مستقيم صرامحل إلي ها-اْ في النبوة، 
هيقيل تنئهه< ألينا ؤ ءؤونائتة قال: نم الباءلل٠ عن والنفير الحق، الدين 
وعليإبراهيم علي صليت، *كما المصلي: قول هي وقيل بهط الأديان أهل إقرار 

قصدق، لسان ؤ، ؤوآج٠دزا لهللبه: تحقيثا نعليبة ١الذكرق وقيا ٠ إبر١هيمأا آل 

مثالات*فها لف الذكر آية في العمرم بيان إلمل متاحر مشءن عمد غلو الحمر، يفيد لا بالمثال التفسير )١( 
يقل.فانه يحتمله. والعموم لف البه يما لم مثالا أصاف أو 

نكء■ •٠٠نوع صيف■ ومعه إلا يتغذى لا هيج ا إب فكون المعز، هذا إلز ءحئ المصنف تنبه وند 
)عمرو(بحانه. لربه لبجب' هيم ا إب نك في انو>تدث هي المزن: هد: كون يعز رلأ عمه، عز تعار انعه 

ا!رِبعبد م (، ٣٣٧٠)مححيحه: في اتجاري رواق زند ئ، المي عر الصلاة صخ إحدى هذْ )٢( 
فقلت:هلآ'ا المي من سمعتها هدية نلن، أهدى ألا عجرة، بن كب شي ت فال نيلن، أبي بن 

البيت،أهل عليكم الصلاة كيف الله، رسول يا I قفلنا ه الله رسول سألنا ت فقال لي، فاهدها بلى، 
كمامحمد، آل وعز محمد عر صل اللهم ت "قولوا ت قال علكم؟ نملم يف علمنا ند الله فإن 
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كلالحنة براد أن ويصح والعادة، والوفاء الصدق وقيل [، ٨٤لالشعرا»: 
وجشخغضا ؤ، م، ^o؛، طل، كما الئندء\يىه لمل الآ>زآ ؤ ذلك، 

[٨٣]الشعراء: تكتدء\رثه 
كانما ملم عله الله صلى محمدا عرفح أن بعد أنه —تعالئ— الله يرينا )٣( 

أمةكان انه عرفه أن وبعد الأخلاق، وأحاسن الصفات، كمال من إبراهيم عاليه 
شاكراكان وأنه الحق، إلئ الباطل عن مائلا لله مطيعا الخير، لصفات جامعا 

منالأحرة فى وهو الدنيا في نة حورزقه وهيام، احتباْ الله وأو الاه، لنعم 
•في به ويتامى إبراهيم، ملة يتح أن إليه أوحى أنه أرام كله ذللث، بعد الصالحين، 
دعوته،سيل في العقبات ووضعهم له الناس إيذاء علئ والصبر الاحتمال 

أنوهو ، التوحيد إلئ الدعوة طريق في يتبعه أن فالمراد بالحنئ، ومجادلتهم 
وأوكث،وننليره: أحرى، بعد مرة الدلائل ؤإيراد والسهولة، الرفق بهلريف يكون 

آتئيأرأؤأ ثهَ َتا ؤ3أنِز وقوله؛ •٩؛!، لالأنعام: آمثيْه نهديهم أة سمح، أئن 
الخالص،التوحيد في ملته بتبع أو [، ٣٠يقره ثعحل ه ُالئسل ين 

الشرك.وذراغ للشرك وبغضه 
والنامكين،العباد وقدوة الموحدين آ رئيلأنه ؛دللثح إبراهيم ححز ومحي 

أسلوبه،بحن محترفين به، مفتخرين كانوا نملهم احتالفج علئ والمشركون 
والنصارىملته، علن أنهم ادعوا اليهود أن ذللئ، وآية به، الاقتداء ؛وحوم، ين مم 

طريقته.علن إنهم يقولون 
حنبئاكان ولكن رانئا، نح ولا يهوديا يكن لم بأنه عليهم الله رد وفد 

التوحيد،في فايثعوْ إليه بة التشئتم فإذا الشرك، في معكم يكن فلم لنا، م
هدهفي إبراهيم نبيه عن الله بض، أن عجب، فاد الحنيفئة، مجلته في طريقه واسلكوا 

آث1ثمىواه،من ، iljبق يقول؛ فمرة مرتين؛ الشرك إلئ بته نالسورة من القهلعة 
.بىَءان اؤو،نا يقول؛ ومرة 

كمامحمد، s •ّءاى لحمد ض بارك اللهم محي، حمد إنلن، امم، إد آل يعنى ]؛._؛،_، ض هف. 
)ءسِو(ممدا. حمتد إلت، إبرامم آل رعنى '؛•,١^٣■ علن باركت 

)سرو(شرالطري: في الأقوال هدم انفلر 
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أنترينا إلخ . . . أنتأ >؛ؤنإ ت قوله في لطيفة ناكتة ومحاك )٤( 
عنعم من -تعالئ- الله حياه ما وأعظم الكرامة، من الله خليل أوتي ما أشرف 
محرجايله الله رسول منزلة تعقلتم علئ تدل وهي ملته، ه الله رسول اناع 

لواءحامل وعلئ وتابعنه، وصحابته آله وعلئ عليه وسالمه الله صلوات مكانته، 
وعلومكانتهم، مع ونتناستا بمقامهم، تليق صالة إبراهيم، الله نبي التوحيد 
ٌنرلهم•
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.إبراهيم 

ماتبد لنر ثابميب محهي ماJ إل . لإ1ا صذيئا َكال إثؤ إن؛هبم لكنس أق 
يأتكلتر م، ألشد يني -؟،4، ف إف بمأين، . ثظ عنك ينير ولا يمر ،؛٠ _مح لا 

عمثايؤتي َ؛ث آلقثير إن آكطنن رعثيل^اا لا يتآش . ص، صمق أندك ،ائغغح 
أ;إغبه١J . زلثارم ِلشبي ألميمي ثى ءداب بمثك أف لنائ إق أش ت. 
عثكتقإ ، ١١٥.  ٢٤مقال ؤآنجنف نوهن تض ؤ لبم، كابهم تاِيؤ، ص أث 

آفيؤن ين دعؤى وما . حييا ي، كاث إثم طآ لك ثاسنفر 
]مربمرتثماه ا يدهآء ألك؛ ألا ، ٢٣•،رمح، وأدعؤأ 

توهمرة رح ث٠ 
الناسليعتم إدراهي%أ الكتاب في يذكر أن محمد نبيه الله يامر )١( 

منكان انه إبراهبر الله نبي في حلر أول كان وند بثمنه، ويدكروا بسيرته، 
الكبيراللمّح ذلك واستحق منطيق، ت ك المبالغة أمثلة من والصديق الصديقين، 

اللهباباين، يقه تمل لفرحل أو فيه، رامحا حلمئا المدق صار حتق صدفه، لفرؤل 
حامعاكان أي- نبيا، ذللث، مع وكان ، لدلائ٠ صديقا الله فسماه ورسله؛ وكتبه 

الخاطثانم،.تللثح أباه حاطب حينما والأنبياء الصديقين خصائص 

المدق.حلقه )١( 

._؛)٢( 
ناب.)٢( 

>.دلأ.)٤( 

يا.)ه( 
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أنفل صديق أنه وهو الوصف، بذلك —تعالئ— الله وصفه كيف وتأمل 
لقوما مدكن ذلك في ولعل النبوة، أم ملأك وأنه الصدق قيمة ليرينا بالبوة، بمنه 

أنتوإذا الكذب، من ينحرحون لا ذلك مع هم ثم الناس، إمامة في يقلمعون 
تيقولوا أن عندهم شيء وأسهل المعاذير، تلو المعاذير منهم رأيت تلومهم أخذت 

أبوابمن بابا عليهم يفتح العذر هذا أن دروا وما المصلحة، به قضت كذب إنه 
هذا؟بمثل عنه يعتذر أن الرجل يشئلع لا الكذب أبواب ِن باب وأي جهنم، 
مصلحتهبه فضت لها تحريفه لأن التهادة في يحرف المحاكم أمام الرور فشاهد 

علئأديت إن الشهادة هذه أن لاعتقاده شهادته ياكتم الشهادة وكاتم المائية، 
ائباعايعتقد ما بغير للناس يفتي والذي ■٠ عليه بالمشهود أصرت الصحيح وجهها 

يعودنفعا يجلب أو يه، يلحق صررا الفتوى بهذه يتقي إنما وأهوائهم لشهواتهم 
نفع،حلب إما مصالحة، لغير يكون أن يمكآن لا الحقادء مآن كذب وكل عليه، 

الصحيحوجهها علن الشهادة وإقامة المدق، أمر عظم ولذلك صرر، دفع أو 
أ؟و؛إدنؤ أسك؛ عق ولو ق ث-؛داء آلذتّط وميل كروا ءامتوأ قأ ي كؤ 

ئابتيالإيمان، أقوياء سوى عليها يقوى لا خلة وهي [، ١٣٥لالنساء! ه وآلآر؛ها 
ماالموبوءة، الأوساحل هذه فى أشقه وما لنفوس، ا علن الصدق أبرد ما العقيدة، 

والمنافقين.الضعفاء نفوس على أصعبه وما المؤمنين، الأتقياء نفوس علن أبريْ 
فيهالرأيت القصة هذه في أبيه مع إبراهيم الله نبي اسلوب تاملت لو )٢( 

ه،نفتزكية فى وتواضعا محدود، غير بأبيه وتلهلما جما، أدبا فيها ترى العجب، 
؛يجر ولا يفع لا ما شد .لم ؤة-أرت له* يقول سيلا، وأسلوبا دامغة، وحجة 

أقوىمم' رابطة وهي الأبوة، برابطة ٥ بتذكي. خطابه فيسّتهل سنتاه، عنك يني، 
مصالحةعلن حريص جذ المترابهلين ص• كاد تجعل أن شأنها من الروابهل، 
لأسنلوبا بذللثح يكسر أن إبراهيم اللص ثبي يحاول أخرى ناحية ومن صاحبه، 
وهوحجته عليه ويقيم الله، رمالة يبلغه أن يستهلع حنن أبيه، حدة الجذاب 

فىله قال والحهلف للحنان الموجب الأسلوب بذللثح ناداه أن بحد ثائر، غير هادئ 
-إذاعنك يغني ولا عبدته، إذا يبصرك ولا تائيته، إذا يسمعك لا إلها تعبد لم ائب: 

يستويرهل أصم؟ وإله بسمع، إله يستوي وهل الغناء، ض■ شيئا مكروه~ بك حل 
وبمثر.أعمى 
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أباهيصف فلم ولين، رفق في الحق إلى أبيه بدعوة ذلك عف، ثم )٣( 
آلشِيمكث■ ■بماءؤ، هد إي ءؤيدأ؛؛ني ط[}{.' الفانق، بالعالم ه نفولا المغرمحل، بالجهل 

فالالشيطان؛ طاعة عن ينهاه أحذ ثم ، سو،ه< محمطا أهدك نأبفآ يأبك لم ما 
حتمثم ربه، عصى من يطيع أل ال نالنينبغي ولا —، —تعالئ الله ءهس الشيطال 

الشيطان،وليا فيكون الله من بعذاب يصاب أن وخوفه أبيه، على بإثفاقه وعقله 
ةنحذو٠عدؤ دؤ أشلير ٠^^ ت فقال، وليا، لا عدوا الشيهلان باتخاذ الله أمرنا ومحي 
بحدأبيه من كان فماذا ٦[، ]فاطر: أضره أمحق من ؤ؛ؤمأ حنيه يدعمحأ إثا عدُأ 
ئنتهؤ لبم( كاتهم ءالهتير عذ أنت، ؤ١رإغئا له: قال، أن منه كان البليغ؟ الترفق ذلك 

ثمآزر، أبيه آلهة عن يرغّح أن إبراهيم ولده علئ أنكر ملثاه ؤأنجرل ثؤحمنف، 
يقابل!ولم باسمه، فناداه ؛الففلاءلة، القول في والرفق بالشيم، اللين يقابل أحد 

عنهاغب، ي أن ينبغى لا آلهته أن وأراه ه، بمي ؤ بقوله! ، العطفكلمة 
الشتم؛دللث، يريد ثمشهمنلق،ه تنته ؤ ^^J!، فقال! التهديد، طريق إلئ لجا ثم أحد، 

الرحم!وأصل بالحجارة، رمتا لأطردنك، أو باللعن، المرمي الرحم ومنه والسسخ، 
فيه.يراه لا طويلا زمنا يهجره أن منه طلبح ثم الحجارة، وهي بالرحام الرمي 

قال!أن سرى أبيه من راها التي الشدة بعد إبراهيم من يكن فلم )٤( 
؛!٠ءك،خ سئم أمنل،ٍ خنكئ( ^٧ كقوله! ومتاركة، توديع ّلأم  ٠٤^؛؛1^،وسثم 

-ءاط؛هلمالرحمن! عباد ح وصففي وقوله ْها، ]الممص: ألجنهإ\ىه< بننج، 
يغفرعله ربه، له يستغفر أن ذللث، مع وعده نم [، ٦٣]الفرقان: سلماه قالؤأ 

يقبللا لله، عدو أنه له تبين أن بعد أما إيمانه، من يامه قبل ذلك وكان ذنبه، له 
لهالاستغفار عن وكفن، منه تبرأ فقد عبادتهم، ييع أن تهلع يولا كلاما، آلهته في 

مابمني يذ< محخ أؤلا ٠قار١ إو للتشتين مثعفئو١ ق ^١ ١٠رآكتجنت\ إلّتي وما 
عنإلا تيي إبريير آسينثار كأرنتة وما . آهجم- أصحث أمم ثم تهمنت< 
لآؤُيابنهيثِ إة ينه برآ لق عدو  ٧١لمأ ثج، قنا ^ ١٠ؤبمدهآ منهية 

أنرجاء وحده ربه ويدعو وآلهته هو يعنزله بأن وعده ثم [، ١١٤، ١١٣
بكلمهلله تواصعه ْع آلهتهم دعاء وتهم يشقا عرصر الدعاء، بدلك شقيا يكون لا 

لملما أنه إبراهيم الله نبي يرينا النمر، هضم ْن التواضع دلك محي وما ؤعسبىه 
،ومعبوديهم هم تجنبهم الأرثازً عبادة وبين ، وقومه أبيه بين يحول أن بستطع 
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.١إبراهيم 

ماهمضيوء اخي قال إذ عتل*ان بهم نكثا قبمل من ييندم ء١برهبم ء١ئثا ؤوق؛و 
َقئنثن  jis. عيدكن ق ءاباءثا نجدأ قانأ . صكزف فا أنتم افيآ آلممامل هده 
يوربل قال . البيث محر آت أن إلي آ;بمثثا ^١ ١٥. فين i، و؛ابالآقم أثر 

ثيكدفوئاس . أكؤي،ق نن درثؤ ثر ؤأيأ ، ل نوى آري وآلامحو ألمح" دبج، 
مجعؤيىإو4 لعلهنِ قم حفيإ إلا .مث'ذا يجعثهر . ُلتيتن ممحأ ان بمد ئن-ت،ؤ 

لدآبمائ ثدؤهم ثق ،ثيثا ^ ١٥. أفيى ين إئم  ١٧^ندا ئتل ش اؤأ ه. 
١٠٧٥صنت ءلت دالوأ ر.ا دئأدورك لنلهم آذاين أعن علج غء ئامإ ^١ ١٥إ؛رأبيم 

.ثطمى محتقامإ إن مئأؤبم؛ ندا >=قئهلم ئكهث بل مال . ظبج-م ثاشنا 
قذثأويهن نك بمؤأرم لإ و الفكلثون أثن إم ففاو يِ إق ثنبمؤأ 

ؤنثقا ؛شهم لا ما آف دوين\ من ئ أفند ثال ١. ثطضى هنؤلأ.ء ما علمت 
ثزةرْ،ؤ' تقنى. أثلا أف يؤن ثن ثبدؤث وينا ئؤ' أذل؛، . بئ3ك؛ 

إمحمن.■،ق ؤثئتا ؛^١ َؤذ، ثنار قنا و كعين ًكم ؛ن ءالهئكزؤآنحمقأ 

دحمهى•أ؛ا-ءهئ، ، ١١
سمرة.قطنا )٢( 

منعليه كان ما إ)ئ نرذه ؤر نأاؤنت يتننث ؤو*0 رامه على الشيء قلب وهر النكس، من )٣( 
والفل.الجسم صعق 

إذالكدا، - -ألثديي أست، ويد لءط ا.مذانا ضن لم ,,-UJ سممدر، كل -الضم-: الأت أمل )٤( 
له.اّممدازا ذللن، نلت، 
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يبمابنغنا أؤ الؤين .!ئ وفيئا ومحثنة و امحيت ءجعلثهم َلإدا م، ور}دإ 
وجنهمٍبمنت. ■ثنتا  ytj، ١١نآذلهوممئوب إنص ذ* نومج ^محث. 

آلزًتفوْؤإبماء آدئ-لوة رهار آلأئر؛ت فمل إثهم يأؤتآ أنغ يهدؤرنت أيثة 
١ْ-٣v[.]الأنماء: همجبم4 لثا ؤكامأ 

■ومرة ّرءح ٌ. 
ْنالملاح لوجوه وهداه رثيه إبراهيم أعطئ أئه ~تعالئ~ الله ينا ب )١( 

١لأتية،القحة تلك وقومه لأبيه قال حينما يه عالما وكان وعيي، مؤمن نبل 
قومهيناقش وهو الله رصا موصع وكان رشده، أوتي قد ه؛؛ إبراهيم أن والمراد 

إبراهيمقاده حطاه، وترنم به، فتأس كذا إبراهيم دام وما ويحاججهم، 
إبراهٍممن تجاهل وهو d أم أي القائل هذه ما وممهء >ؤإدبيه 

إياها،بتعظيمهم علمه مع شأنها من ويمئر آلهتهم، ليحمر وتغانما، لأصتامهم 
المستختان —بلمالناس من رجل أمامك ذكر إذا تقول كما لها، ؤإجلالهم 

جوابهمفكان الرجل؟ ذلك ومن الأمم-: ذلك له رجل هناك يكون لأن المكر 
لخبادةحجة من عندهم ما فكل _^^، تا ؛اباءئا ؤةةو>إأ : قالواأن ذك عن 

والأجدادالأباء عمل ذلك دام وما لها، عابدين آباءهم وجدوا أن الأصنام أولتك 
عنالناس صد في وتكاتهم جميعهم، الرسل أعداء شبهة وهي عنه؟ نحيد فكيف 

لأسماعا ؤإلى فعئللوها، المقول إلئ عمدوا الرشد، عءن ْإبعادهم الحق، 
وتحويلاوالأجداد، الأباء عقل عش اعتمادا فاعموها، الأبصار ؤإلئ فاصموها، 

الأسماعهذه لهم خلق -تعالئ- الله وكان والمتمدمين، المابفين سمع علئ 
وبينبينها ويحولوا و٠لائفها، عن ليعطلوها العقول، أولئك ووهبهم والأبصار، 

يتلكويدكرنا النعم، بهده علينا يمتن —تعالئ— الله أن دروا وما ، واجبهاأداء 
أحَ؟ثثمالها ؤإهما بتعهليلها فيها ذكفره ولا لها، بأعما عليها لشكره المواهب 

لتدؤموآلأيتده ؤآلأسنز الثنع 3^ ؤحعد ستثا ثد؛وى لا قيلإ' قلون نى 
ء؛ؤلو؛ فيهايصهلرحون وهم يقولون المار أهل أل وحبنا [، ٧٨]انمل: 

الزيادة.وم . النما س الوني، ولد ل\( 
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'آلنمرهغختحنب دسحقا يونمم شر؛ووأ هضو منب ق َج ما ينقل أو ننح كآ 
لهاحلقوا الدين جهنم أهل صفات في يقول ~تعالئ~ الله وأل [، ١١، ١٠]الملك،؛ 

>ءكثيرالجهثن درآظ الحياة هده في تعرفهم أل تستطع وبها لهم، وحلقت 
بتمذلا ءاداة ولم بما يضروة لا أء؛ن  ٢٥بما بمثثوف لا ئدوبا ثم ن؟لإني آبي ين 

هذهإي نعم [، ١٧٩]الأمران،: ألثغلودن،يم هم أثل هم بل َةمحىب  ١٠^بما 
من١لتخلتس في وعادتهم جميعهم، الرمحل أعداء منة هم، التقليد" ~مثه اللثة 
السابقينإلى وبلجووا بهم، فيتمحوا الأباء إلى يحمدوا أل الحق، دعوة 

كثير،ولا فليل في العقل من ليسوا السابقون كان وإن بطريقهم، تمكوا في
ثانئج بق ^١ ١٥أش أنزل ما أئعوأ ثم يل ^؛؛^١ قفلمير أو نقير في ١لعلم من وليسوا 

[،١٧٠بة_رة: ]التهثدوده وث!ُ سث١ بمتلؤبى لُ ٠ابث١ؤئلم كاري أولو ءابآءآ عثو أكثا 
اثهأرل، آ إز 3ثأ\ؤ\' لثمِ مز ءؤوإدا المائدةI سورة في "تعالئ" الله قول ونظيره 

ولاثنثا بملموى لا 1\وآولإ قنأ أوؤ ءاياءآ عقه وجيئا ما حتّبنا ق_الوأ ألرسول وإئ 
والقولالتقليد، أقبح ررما I يقول إذ الرمخشري در ولله [، ١٠٤]المائدة: عتووؤه 
أنإلئ استدرجهم حين للمقلدين الشيهلان كيد أعغلم وما برهان، بغير المتقبل 

علىأنهم معتقدون وهم جباههم، لها وعفروا التماثيل، عبادة في آباءهم قلدوا 
وكفئباهللمهم، عن الحق لأهل ومجاللون مذهبهم، نمرة في وجادون قيء، 

إبراهيمالله نبي يقم لم إذا عجب، فان ، منهماا الأصنام عبدة أن سبة التقليد أهل 
ؤروء١ثاؤقلم أنتن َقت >ؤقإت قال; بل حسابا، لها يعمل ولم وزنا، الشبهة لهذه 
وثيهلانمتبع، هوى على بل دليل، على تعتمدون لا لأمكم ٌييرؤيم* صلي 

مهناع.
فيقال ما قال أنه ثوا وحمعهم، صنيعه من إبراهيم قوم عجّبا قد )٢( 

ئليؤل؛ئدا له؛ فقالوا الجد، سبيل على لا والمداعبق، المزاح وجه على آلهتهم 
الأصنامالث، ئأولوأف ت،، حللا جد الأمر أف أراهم فألقع،بميم، ين أنت، أر 
ماواتالرب ويستأهله ذللث، نحز يالدي بل أربابا، لكم تكون أن تستحق لا 

.وهلاكاث )١( 

)مرو()•ا/-أا"ا(. ذوحاف: (، ١٢١/١)"الكثاف: )٢( 
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وأناتعبدوثما، التي الأصنام فطر أو سابق، مثاو غير على حلفها الذي والأرض 
عالئأقدر لا ما فأقول مثلكم، لست لأني والبرهان؛ بالحجة ذللن، على شاهد 

وتضليلهمالأصنام، عبادة قومه علئ بإنكارْ إبرامم الله نبي يكتف لم نم إثباته 
بعدأصنامهم ليكيدن فانم بالعمل، القول أتبع بل وملفهم، هم العمل ذلك ثي 
عداصغيرة، نهلنا صارت حتئ صنم، بعل صنمّا يجدهم فأخذ يتركوها، أن 

الإشكال،ذللث، حل في يرجعون إليه علهم جد، بدون تركه الأكبر، صنمهم 
لماذافيالوْ إليه يرجعون علهم أو الأصنام، من جيرانه علي المعتدي ومعرفة 
الأذىذلك عنهم تذود لا لماذا ساكت،؟ معلرق وأنن، لالآًنام الإهانة نتحمل 

فيويقولون الحق، الإله معرفة إل يقودهم المتعلق ذللث، ولعل بهم؟ حل الذي 
ذللث،إلئ العجز من كانت، ؤإذا ها؟ نفعن الشر ندفع لا آلهة نعبد بالما ما أمهم 

الحدذللثج إلئ العجز من بلغ إله قيمة وما عابديها؟ عن الشن تدس، فكيف، الحل 
مناهم ولا أمسهم ثتر تظعؤل لا دوننا نن ثنعهم ءاِلهه لهم ءؤآ،ن مزري؟ ال

لسإئم إئاِلهتج ئدا ئنل بن ينهم بفيما >ؤثالتاه [ ٤٣زالأنسا،; بمّحثوله 
لقممعنا مؤ ت قائلهم فقال القوم، في ويتلمونه عنه، يبحثون وأخذوا ألثلنام،يه 

يشهدونعلهم الناس؛ س مرأى على به يؤتى أن قامروا إ؛ريبماه لمأ يمال ؛وئيأ 
ؤءلتات مالوه ثم الجريء، العمل ذللثح على له عقوبتنا ويشهدون فعل، بما عليه 

مثلوهمهندا حق؛رهم معلم ءؤي3، ت بهم متهكما قال كإبتهيره؟ ثاذسنا هندا فعالته 
ألفهمإلأ ؤفم؟ْعوأ ؛مخانفهم وأخل الحجر، ألقمهم فلما أنح]فو)كه محفامأ إن 

رجعواأو الأكثر، المتم سؤال وعدم إبراهيم، وال بآلهلنيؤزه أنتم إنكم ممالوأ 
ذللث،إلئ الغعغح س بلمؤ الي الأصوام أولئالث، عبادة علق لمحامبوها هم أنفإلئ 

انتكسواثم بعبادتها، كم لأنفالذلال٠ِون أنتم إئكم ت فقالوا المخجل، الحد 
قلبواأو بالبامحلل، المجادلة في فأخذوا الحالة، تالال؛إ عن رؤؤسهم راكبي وانقلبوا 

دنولأ.ءما علمت، له؛ قائلين ، اراوانكإبراهيم من خجلا هم روومعلق 
وراءشينا السؤال ؛ذللث، تريد وهل موالهم، إلى تدعونا لماذا ف ،

يصيخونلا أمهم إبراهيم الله نبي علم فلما بمعبوداتنا؟ والزراية ؛آلهتنا؟ التهكم 
ويمالكث ءؤأذّا المتفجر؛ بأمحسلومبج لهم ط ن لبرها اعون منح ولا ، لحجة 

البرهان؟ومكانة الحجة، قيمة عقاوىه< قلا آممه يؤن من مبمرؤزى 
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الجدلطرق عليهم وأحد الحجة، عليهم الله نبي أيام أن بعد )٣( 
إنءولتم' إيمموأ ءؤ-مبج>، ت سنهم فيما فقالوا والمار، الحديد الق لجووا والكادم، 
اللهفنال موروا، نقرا الإله نصر تريدون كنتم إن والمراد: ، طم
وتلكآ'محمأنه تجصثثم 'كدا يب، مأد؛دإ . إبريير ءق وّقثا ;ندا ؤَؤذا للنارت 

أنمعهم سنته منتهاها، الشدة بهم وبلغت الأمر، حزبهم إذا الرسل مع الله سنة 
ؤئوالمعاندون تكبرون المويخذل المتقون، به فينجو عنده، من النمر يجيئهم 

نأنثاإني زلا قناآ ثن ئقى نمزنا >=ض.إا ت أَمم وتموأ أليثز أنتيس ^١ 
بلادإلئ لوط ومعه الله ينجيه أن عجب فلا [، ١١•]يوش: ه ألمضي( ألمزي عي 

أئمةوجعلهم صالحين، كلهم وبمحلهم ويعقوب، إسحاق له وبهبإ الشام، 
المائةوإنام الخيران،، بفعل إليهم ويوحي، الله، بأمر الحق إلئ الماص يهدون 

واقفين.حدودْ وعند عابئين، —تعالؤز— لله ويكونون الزكاة، ؤإيتاء 
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هقبوإبراهيم 

jJ^ ، نمدثامإ . تثدمحن ما ؤممهء ؛ليه ث١ل إل . إبزهير تأ ءث-هم
,ثثيثأر شو0>لإ أر . هلمى إل دن1عيةؤز نق و ع،ءل<وآ X( نظل د1اما 
أثن® َقت ى ويمر @ ضإون كثك ،'١£، ث \ إل@

.يئن يثر م \ؤى ® \2ي؛ تب إلا ق عدو ؤء ® أ'لأثمون ةانآفي=ق؛إ 
ت؟يرانم يثؤ، محألءى ® ئئبمت ئهو مؤنث ^١ ® ثمني -قسي، نر ثأوى 
وألخئىحخضا ؤ، يب مي ®ا أليمي\ يور حيثي ؤ، يعفر ان انتع )_اؤى ا® 

®ّاشر حثت ط س ؤأجمتي، ® أملأ ق-؛ بدقا بماث ؤ، إجمل ® تمحن!دبم 
بوق)٩ مال بمنع لا بوم ® يغثوئ بجم قف ُلأ ® 'ألمايذز يذ َكاث إء ؤأغنر 
ا،ا--آاا[.: ]١^١٠تلم؟ا< ءثف آس أف مذ لا إ® 

وعبرة:رح ش٠ 
أجابوهإذا حتز معبرليهم، عن وقومه أباه إبراهيم الله نبي او ي)١( 

فيفيقولون لهم المعبودين عن الهم بالحجة، عليهم فاقام جوابهم في نافشهم 
ناؤثطل ؛ قالوايل عنه، الموول حد عند يقفوا ولم لنناماه ءؤدء؛ان جوايه؛ 

إبرامم:لهم أ قيبذلك، الأيهاج من الخبيثة نفوسهم في ما لغلهروا عكنذه 
يجيبوآأن سنهلهعون فالآ اض/لأثه، أو شُومجإأو ئنمئ نتمعؤمجرإذ 

ْن*صليه ألص إذا بحيث ، صالحايجعد أن ~تعاوئ~ الله سال أنه المراد أو ٠ مرصية وسيرة حنا ذكرا زأ( 
الشاعر:قال كبما يكون بل كدتا، اكاء ذلك يكن لم بعده 

سيالذي ونوق نشني الذي أنت فبمالح طيك ألبا نعن إذا 
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تدفعأو نقنا، لهم تجلب أو دعوهم، إذا تسمعهم كيلك، أصنامهم ال إبراهيم 
َقلأئ،ءاهءئا يتدآ فيقولون; المهون، المفحم جواب ويجيبون صنا، عنهم 

وءادآزلكمأمر . مبدؤة كتر ما إبراهيم! هم لفينول يثعلؤزه، 
فإنالإبصار؟ ص وآباؤكم أنتم معبودكم فأبصرتم أنفلزتم ريد؛ ب ،

ليرالعالمين رب لكن بهم، أبالي لا وأعداء ط لي بعصاء المعبودين أولئك 
والآحرْ•الدنيا في وش هو بل كيلك، 

ؤ'اككافقال! ومعبودة، إلهه يكون أن بها تحق يألتي، الصفات بتن ثم 
ودفعاكافع جلب إلئ تدعوني التي المهلرة من وهني بما هدئه يقو -ثلثي 

منالحق أعرف أن به أسطع ما والعقل والبصر السمع من وأعءلاjي الضارا 
السماويبالوحي ني وهدا والأرض، السماوات ملكوت عاى يه وأقف الباطل، 

وأصنامهو يستوي لا كله ذلك له ؤإله والأحرة، الدنيا في سعادتي فيه ما إلي 
٠حلقه من وحلق ~دعالئ~ لله مللئ، هي بل ، شيئا ذلك، من تمللئ، لا 

الرزقب، أسبا من لي سخر بما ؤنمتيزه يطعض هو فؤو1ئى ت بقوله وصفه ثم 
منويجريه العيون، من ويفجره الأمطار، من وينزله أنزله وبما العيش، ووسائل 
لعمارةواستهلائ وعافيه، بصحة له وأعيني العمل، من إليه ودعانى الأنهار، 
٠بخيراتيا والانتفاع الأرض 

أصافومحي ، لهو مضت ^٧^١ ت محوله هو آحر بوصف وصفه ثم 
فين ا لأنا من بتمريعل أ، وءحددالمرضى أسباب، من كسرا لأن تمسه؛ إلى مرضى لا 

دواء،داء لكل حلق لأئه ربه؛ إلى الشفاء سب ومحي حياته، ووسائل ومشاربه مطاعمه 
•، ١لأدويةرووسائل العقانر، قي الحث طريق عن أمراصهم عالج إلى الناس وهدك!، 
نفسهإلن أصافه ولكن وحلقه، وصانه الله فدر عن كان وان شه، إلئ المرض *أسند كثير: ابن نال 

أنمتآأدمت\ حيرحل ه ألمنتمن ألمصط ؤ^هدثا ت يقول أن للممض آمرا تعالى قال كما أدما، 
والغضب^، اللهأ إلن الإنعام فأسد ٧[ لالفاتحةت٦، الصثافين؟اب )* Ijعلهم ألمصؤي* عر ءثهم 
أرآمحث''ني ق بمن أرب آثز ^ Juلا ت الجن قالت كما العبيد، إلن القائل وأسند أدبا، فاعله حيف، 

فيونمت إذا ت أي ينغ،من>يم نين تيف إبراهيم؛ نال ولهذا [؛ ١٠]الجن؛ نئداه م بأت| أنأي 
(.١٤٧)ا"/الفيرت إله"• الموصلت الأسباب م يقدر بما غيرء• أحد شفائي علن يقدر لا فإنه مرص 

/عمروا
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إلئJهتالون العلم بواسطة وأصبحوا ذلك، في كبيرا 'نوظا الناس قطع وقد 
اليالعمامر علن الوقوف في يدكر تقدما فتقدموا الأمراض، س كبير مقدار عالج 

علنوالوقوف الأمراض، كثف، طريق في نبغوا كما الأمراض، بها نعالج 
وهدايةالله، من قفل كله وذلك، الكهربانية، الأشعة بواسطة الأجسام مكنونامته 

علنالنكر بمحق الدي فهو وصحتهم، حياتهم حفنل فيه ما إلن ان الأنلني 
الهداية.هده 

يطمعالذي وأنه والإحياء، الإماتة يمللث، الدي الإله بأنه كدللث، وصفه ثم 
ولثايكون بأن ير حد الخصائص هده كل له ؤإله القيامة، يوم حهليئته له يغفر أن 

إبراهم•ملة على وس وٌمودا ');راهمتم، 
باندعوته إلن الصفامنح بجلائل ربه وصفح ضت إبراهيم الله نبي انتقل )٢( 

ورياسةالحق، حلافة من يتمكن ؛حيث، العمل، في الكمال وهي الحكمة، يهبه 
وأنالكاملين، زمرة في للأنتذلام يؤهله ما والعلوم الأعمال من يوفقه وأن الخلق، 

أجابوقد الدين، يوم إلئ أثرْ سض بممث، الدسا في صت، وحن جاها يرزقه 
لياجعل أو عاليه، مثنية له، محبة وهي إلا لأمم ا من أمة من فما دعوته، الله 

إليهأدعوهم كنت، ما إلن الناس ويدعو ديني،، أصل يجدد ذريتي،، من، صادقا لممائا 
أنت، طلنم إ؛راهيماا، أبي دعوة ®أنا ه؛ قال ولدا ه، الّءٍ، وهمو التوحيد، من 

منالدنيا في كان أنه لأبيه يغفر وأن النعيم، جنة ورنة من الأحرة في يجعله 
الضالين.

أنإبراهيم وعده وقد ن إسلامه في طمعه عند كان الدعاء ذلك، أل، بق ٌوقل 
يخزيهألا ثح طل ثم منه، تثرأ فقد لله عدو أنه له تثين، أن بعل أما له، الله يستغفر 

؛قاو_إاللهأتن من إلا بنون، ولا مال فيه ينفع لا الذثم، اليوم في، الأحرة في، الله 
النفاق.عن بعيد ط ك الس من سليم 

معهم،يلا من الموتن من يدعون لمن عبرة القمة هن«ه في لحل )٣( 
وتركواالثهلالة، ألفوا لقوم عثرة القمة فير ولعل ينفعهم، أو يفرهم أن يملك، ولا 

لجييولإدا قوله! عن ذاهلين ويقيهم، يهلعمهم الإله أل علئر معتمدين الحملر، 
!—نحالن— وقوله [، ١٠]الج».عة: أدلوه قنفير من ؤأبنغؤأ أمحثيا ؤ، ءأشئوأ آمحاوه 



يكونواأن أرادوا لقوم عبرة قيه لعل [، ١٠]الملكت زرقيءه< ين ؤاوأ منآكنا ؤ  ١٣٥^
أ-محغأمت ؤح؛ر أنهم ذلك مع يزعمون ثم الباة، هده في غيرم على عاله 

نمالرزق، محللب عن أحدكم يقعد رالأ ت يقول الخطاب بن وعمر كيف ^١^٧^ 
ورفضة! لا ذهنا تمطر لا السماء فإو ؛،؛ رب!لأيا ت يقول الماء إل يده يمد 

ألوجهلوا الحياة، هذه في الله سمنة جهلوا لقوم عبرة القصة في ولعل )٤( 
الذينالطم،، اتذة وأسالعلم، رجال فتركوا أبوابها، من الناس يبجها إئما التوت 
ويعملونويجربونويختبرون، وينقبون، يدرّون يزالون ولا عميقة، دراسة درسوه 

الأمراضوعالجها،للوقوفعلئأمباب، ويواصلونالليلبالنهار، الموتمرامتج، 
إلئولجاوا العلم، ذللث، درسوا الذين القوم أولئلئج تركوا وأعراصها؛ وخصائصها 

فيالمعروف رؤيلة باب، إلى بلجوون حيانا فا ٌ-لهلان، من بها الله انزل ما طرث، 
وأحيائاصداع، من برأسهم ما لشفاء الشعور عليه يعلقون المتولئا١ رريواية ب؛ ممر 

بهمما تزيل علها عليها يصعدون لمين، الممساجد في المناثر بعض إل يلجوون 
والشعوذة،الدجل ب، كتحملة والنمابين، الدجاجلة إلئ يلجئون ومرة عقم، من 

•ذلك وغير للشياطين، والمحشرين للرمل، والضاربين 
تأنوأمأن ألهف ؤولتز^ -تعالز-: الله فول علن هذا بعملهم خرجوا وقد 

أثنمأقثوا آودهثا يى أكنرث وأتوأ أثئ من ألإ وثكن ٠لهدرما ثن أمحتدث 
[.١٨٩]القرء: سمىيم  ١٠٤٥٩٤٠١

)ِ((. 1T/Y)الأحياء: في ال>الي ذمء ( ١١

١٤١



ءمإبراهيم 

-وهموبه لأيه قال إذ صير قنب دبب جاء إذ لاممم ء سعه من ^٠١ ٢ؤ 
ئثلنةدفلر آلوإؤ\ذ ؛^٠٠ خلنء ئعا ري،وون آثي دؤير ء١لهة بقعا قندؤن ماذا 
 jألأقاد إة،'١^ و @ ي ثن ثومحإ @ ، ^۶١٢اذ قاد @ ش ا

طذأنإثب ءأثو @ ثة؛١^ ي ، ٣١٤۶® ثطقوذ ي ء نا ® إي 
قئأنموه يقنتا نم أتوأ ،١^١ ا® سلؤن وم! نإعآ ؤآذه )® قمحزن ما آنتدئ ،ئ ١. 

ا®تثبيا رف إك ذائب إي، وهاد ؛و آلاثنؤذ ئياقهم َا3-ا هء ^٠! ١٠®ا ألمم 
إقنبي دثاد آلثس ثه ج ممقا ® حلِب إي يبئنبئ ® ألثد»؛وا مد ه ثب نن 

أثنتآء إن _؛،J^ رمز نا أسن يتأتت داد منجث مادا آذبمئك أؤ آتنايِ ق أرن 
ألث؛>أصدمت ئد ® بمإبزمئ أف ؤثدقث ® محي دثثئ> أنت، قئآ ® أكنؤقن يق 
.عير ذج وندتثث ® أمحس آبميأ لو ثنيا إئ و أكنينس ،نه َة؛لأث إة 

ممرغون أي: ف تويكوذه - ئّت عب، يكون أذ يحز الذي وجهم عن مممّوف م الإفك؛ )١( 
اشح•إلى الفعاّ ر الجمتاّ رص الكذب■ إر المقاو ر انمدق رص اباو إل الامحفاد ر انمق 
الأيةفي وؤإدت؛أه أيم أنالي دلإ ؤو؛ت عءو آثون ^إة الكذب في الإنك تعمل بوند 

إفكايكون أن ويصح المبانغة، علن إفكا سماهم قد ويكون منه، بدل رؤ»الهثه ٠ ؤز؛وؤووت-ه مفعول 
اثذىوجههأ عن الأمور وصرف منكم كان، الذي الإقك أحل من آنية أتريدون أي؛ أ أحله من مفعول 

عاب.تك^ن أن يحز 

الله•م ؛عراصهم من امحّ مرض )٢، 
الميل.وهو  ١٠٤^^من بالاحتيال، منهم يريده لأمر نحوهم مال )٣( 
المقصودوحصل حسها أو انمدق، إلن بها آلز:وأه التل، علن أسقطه يسرعون، )٤( 

مذبوح.الظاهر، الاختار آلتبا؛قه ءؤانآأوأ منها، 



ينإنن محنى'اضمه. إبتمتز. هق تلإ . '''؛"■٠؛^، ي بجو ومكثا 
'اا>-ا\ا[.ه ألنزمجى 

دهمرة؛رح شه 
اللهنبي ثيعة من ،؛قو إبراهيم أن القمة هده في —تعالئ— الله يربنا )١( 

أنوالمراد وقوي، كثر الغر: شاع من بهم، يتقوى الذين الرجل؛ وبُة نوح، 
بعضهمبثابع ئ الأنبياء أن تعلمم ومنه وسننه، نوح دين علئ إبرامم لله اص 

المكذبين.وممابرة دينه في والنصاب —تعالئ—، الله إلئ والدعوة الحق في بعصا 
.. . ميره قلب ?،ئه جاء ؤءذ بقوله؛ فيه شايعه ما "تعانى~ الله بين وقد 

والضعفوالخور والحد، كالنفاق القلوب أمراض من مليم أئه والمراد الخ، 
ا.القوي١ العدو أمام 

كدُث ءايه ^^٥^١ ت لعملهم ٥^^١ وقوله إبراهيم؛الأصنام، تهكم بين نم 
علئإفكا الألهة فش إفكا، الله دون مءن آلهة أتريدون المراد و٠ 
أحلمن آلهة يدون أن الراد يكون أن ويصح الكذب، هو الإفلئ، فان البالغة؛ 

عاليه،تكون أن يحق الذي وجهها عن الأمور وصرفكم منكم، كان الذي الإفك 
لهالأصنام جعلتم حتئ هو شيء • أتم،، مت ئك ءؤتا الهم؛ مثم 

ويتاكموتالشرك، ذللئ، عر عقوبة من بكم فاعل هو فيما ظنكم وما أندادا، 
بالخالق.والمخلوق ،، القوي؛المعيق

لهاالقوم ومائة النجوم، في نظرة نظر الله ني أف "تعار" الله برينا رآ، 
فيقمته وما سترها، وحالما دبرها، ربا لها بان حالها بلمان تنادي أنها مع 

ءهذالقومه; قال الكواك_ا مءن كوكنا رأى حينما أنه وفيها بمدة، الأنعام محورة 
عبادتهمن فأيامحهم الآفلينااؤ أحب، لألا لقومه؛ قال أفل فلما ط زعمكم عر ربي" 

غابفلما ، ١١ربى هذا  ١١ت لقومه فقال بارعا، القمر رأى ذللث، بحد ط الكوكب، ط ذنل
فلما،  ١١إلها يملح فلا ويحضّر، يغيب، لأئه يهديني؛ لا الكوكبح هذا ارإل قال؛ 

إيراممٍالخلل ذم مع إلا ادن. ر اللم املح ذم لم )١( 
ه.تلمم يم أثن أذ س بمون رلأ ماو الجث يوم بقع لا انه ه ا"ص ال~ماء ورة ّض 
)عمور(. ثيره بملب رئم آ؛ إذ ؤ بالملامة، إبرامم تلب الله وصف الصافات، سورة ور 

١٤٣



قال;أفلت فلما اماكب<ا، أكبر هدا ريي، لاهيا لقومه: قال بازغه الشمس رأى 
تشركون((.منا بريء إني قوم لأيا 

تكونأن نملح لا أئها واشاعه الكواكب، في إبراهيم الله نبي نفلرة تللن، 
المجوم،في نظرته هي فتلك عبادتها، علئ قومه بم كله ذلك ومع تعبد، آلهة 

فهوط علميها والمهيمن بخالقها، وكفرهم لها الناس ءبادة من شه هو وذللث، 
وعنادهم-القوم كفر ص شم 

بفمأن إ;رامم الله بي وجد ما وعنادهم الناس كفر من بجد بمن وجدير 
عنمدبرين عنه انصرفوا ذلك عرفهم أن بعد ووحدانه، ضميره وبتا'لم قلبه، 

طريقه-عن مولن دعونه، 

مالإذا : رزغانا^ الثعلب، زاغ ناله(4ط إة ؤ}؛[ ذلك بعد )٣( 
بهم،بتهكم أحذ إلهم وصل أن ويعد ضبدم، لأمر الاحبال سل علئ إلمه 

وذلكبنزة، يقربهم إليهم أقبل ثم قنيليآه، لا دؤ ما . ^١؛؛" ت ويقول، 
دعائه:في يقول الزى وهو عليهم، وحدته منهم، إبراهيم غتظ مذلاهر من منلهر 
•النا;بمه نذ َمحبجل اصللذ إنلأ ؤ)،؟ 

إليه،يرعون قومه فاحد حاله، هذا من يبغض أن بالعاقل وجدير 
ماؤ٢ثذدوة ينائئهم؛ فأحد بآلهتهم، والتهكم معبوديهم، تحقير من لانزعاجهم 

همثم يايديهم، آلهة يصنعوا أن عليهم يتنكر ثملؤذه ؤما نقزك ؤإس ثجترئ 
—تعالئ—،الله حلق من وهم هي آلهة يعبدوا أن عليهم وينكر ط يب-ونها ذللث، ْع 

عملمن هما والكرسي، كالبامب، عملهم؛ ومن الله حلق من الأصنام ت، وكان
والجوهر،الدائن، باعتبار ~تعالئ— الله حلق ومن والصورة، الشكل باعتبار النجار 

باعتبارالله حلق ومن ثكلها، جهة من الصائغ عمل من والخلخال وار وكال
.جوهرها

أنعلئ دلالتها جهة من الأية هده علئ الكلام في المتكلمون أطال وقد 
وإثمامصدر، هو الدى العمل بالت، في ث، ليوالأية ~تعالئ~، لله مخلوق، العمل 

>ثتإو0ه>اؤرما قوله: لأل العمل؛ م،كان أي- معمول، هو الذي الحمل في هي 
موصول،اسم ق>-وئه وما قوله: في وءؤ٠آه ، ثجنوز،ه< ءؤما قوله: عن ترجمة 



الترجمةلامحتلمت وإلا سلؤذه، أؤوت1 فوله فى فكذلك مصدرية، ولمت 

واللهالمراد كان إذا معنى، قومه على إبراهثم لاحتجاج كان ولما عنه، والمترحم 
المرادكان إذا الاستدلال ويمنقيم الحجة تنتظم ؤإئما عملكم، وحلق حلقكم 
الأصنامأولئك وهم عملتم ما وحلق حلقكم والله بأيديكم، تنحتونه ما أتعبدون 

صغ؛ا-كمرا،•ثن اش 

قياعن مخبرا ذتمرْ تعالى يقول [ ٩٦]اتمأفات؛ شتلذه رثا نثقف ؤوأق|ت •وقوله؛ اليرى؛ نال )١( 
وجهان؛[ ٩٦لانم-اغاتر سإؤذه ؤرتا توله- دفي تعملون وما القوم أيها حلقكم والله لقومه؛ إيراهيم 
وعملكم.حلقكم والله حتنئد؛ الكلام معي فيكون المصدر، بمص ما توله- يكون أن ؛ أحدهما
والذيأي تعملرنه؛ والذي حلقكم والله ذلك؛ عند الكلام معي فيكون الذي، يمعنى يكون أن والاحر 
المعنيوهذا أصنامهم، منها ينحتون كانوا التي والأشياء والمحاس الخشب وهو الأصنام، منه تعملون 

)ها/تلأد(.اشر؛ الله■، ت إن نمد الثاني 
[—٥٩٦٩زالصازأت؛ غ1لودنه وثا نتلكز ؤو\ش' تعالي؛ بقوله احتجاجهم عن جوابه ■أما إ تيمية ابن وقال 

وءد"القولين. أصح هو هذا فإن الأصنام، ذللث، المراد أن في ننازعه فلا الأصنام، ذللئ، الراد بأن 
إنماالكلام سياق فإن صعيما، فهر وعملكم حلقكم والله والمراد مصا-رية إنه،ا قال؛ ومن الذي، بمعنى 

[٩٦، ٩٥ل١لصانات٠؛ سرنه زتا ^؛2^ زه © محزن ثا ^١^؛ قال: لأنه الأول؛ علي بدل 
لله.مخلوق وأنه بالمتحوت يتعلق ما يذكر أن فالناسب، المنحوت، عبادة عليهم فأنكر 

يقتضيما هذا في يكن لم وعملكم حلقكم والله قال؛ لو ولأنه والمعبود، المابد حلق والله والتقدير 
•لهم عذر إقامة إنه يقال؛ قد بل الشرك، علي ذمهم 

قدكلاهما س٠ج الغارفشبه هنا والحال الحال. واو ثنلؤذه وتا ثتقي توله؛ في الواو لأن وذللث، 
يذكفتقرر إليلث،؟ محسن وهو إليه ونسيء صالح رجا وهر فلأنا أذم يقال' كما التعليل معنى يتممن 

عليه.أنكرته عما ونهيه ذمه يرجب ما 
ذمهميرحب ما متضمنا شز0ه رنا ظكز قوله؛ فذكر ينحتون، محا عبادة عليهم ينكر سبحانه وهو 
هوالذي وعملكم حلقكم والله ١^- ولو معمولهم، حلق تعالي الله كون وذك عنه- دنيهم ذلك على 

ماعباده لأفعال تعالي الله حلق بيان في يكن ولم ٠ ذميم ينا"ب ما ذك في يكن لم دغيرْ■" الكفر 
الشرك.علي ذمهم يوجب 

منتعملونه والذي حلفكم والله قال؛ لأنه ث مخلوقة العباد أعمال أن علي تدل الأية هذء يقال؛ لكن 
٠وانعما المحت، قبل لها حلقه المراد يكون أن إما بخلو؛ فلا ٠ ينحتولها كانوا والأصنام الأصنام، 

وبعده.ذك قبل أو 
المعمولهو المخلوق أن ءالئ حجة قيها يكن لم ذك قبل مخلوقة كونها ذكر المراد كان نإن 

يتحتج.ولم يعمل لم ما المخلوق لكن المنحوت. 
وعملهم.أثرهم هو فيها الذي الحت أن العلوم فمن وانمتح، العمل بعد حلقها الراد كان ؤإن 

=فعل لا فعلهم والتصوير الحت، هذا فتكرن الله، فعل لا فعله الهبد فعل عن المتولد أن القدرية وعند 



لجأواالحجة، أبواب من باب كل إبراهيم الله نى عليهم أحذ أن بعد )٤( 
الماروهي أ.كبمميم<، ق ئألموة سنا لم ٠^١^١ لبعضهم: فقالوا والماد، الحديد الئ 

وقدجحيم، فهو حجر= فوق وحجر ناو، علئ نار كل ت وقيل الوفود، الشديدة 
ومكرواكبدهم، علميهم الله قرئ كيدا ؛،'براهيم أرادوا أنهم ~تعالئ~ الله أ-تحرنا 

تدبيرهم.من حيرا تدبيره فكان ودبروا مكرهم، فوق الله مكر فكان 
للمار:قال -تعالئ- الله أذ الأنبياء سورة في ~تعالى~ الله أرانا وفد 

ًقمإن ءاِلهقئأ وأُئثنأ اؤ-مؤْ م هقولعف إمنحيتل4 عن ؤّثثا أندا ؤَؤذ، 
بدللثحأراد سإ؛يايم رن( إك داهلم، ؤ,\و> قال: قومه من الله نجاْ ان عل ي ،
ُؤإفيقال: كما الشام، أرض من إليه ؛المهاجرة اللهأمرء حيث، إلئ مهاجرته 

اللهفبئرء المالحبن. الأولاد عءن يهبه أن الله من طلب نم رناه، إك نهاجر 
•حليم م بغال 

العبرة،إليه ندعو لا ما القحة من يحذف أن القرآن عادة من )٥( 
أنبعد أئه —تعالئ— الله فيرينا السامع، فطنة علئ اعتمادا الفهم؛ عليه ، يتوقفولا 

معهيستطع ن إلئ وصل حتئ وترعرع نشأ نم الغائم، ذلل، ووهبه بنائم بمرْ 
وهيرغنئ-ه؟ مادا ^ ٠٤أذبمكا ؤ؛ آتثايّ ؤ، أرى إق نبي ؤ له: نال يض، أن 

اصتهلهاوالأس، الحزن ومنيرات الألم، لواعج حناياها في نحمل استثارة 

والمترلدفعلهم م• تولد ما خالق أنه ثبت والحّته، لتمري ا من فيها بما خلقها الله أن ثبت فإذا لله- ا ~
خالقأنه الأية فدنت الأخر، خلق يستلزم المتلازمين أحد وخلق ته، وملزرم انمباثر للفعل لازم 

يكونأن يمكن ولا المتولد، بها قام التي الأعيان وخالق عنها، نوني ما وخالق بهم، القاتمة افعالهم 
نيْ•إل افتقادْ يلزم غإ^ همرى ص دالأخر الرب عن انملازمن أحد 

أسمالهم،مس في داخلة أعراصهم فإن ِئلققثه. ت تعانق قوله في تدخل حركاتهم فنفس وأيضا 
إبقوله أعمالهم خلق أته تبين فقد أعراصه، من وحركاته أعرانحه، ؛جم،ع ن ا الأنحلنآ تعالى فالله 

خالقأنه علق دانة ألها فثبت ث1نيثه ؤوتا بنوئه■ والتصوير النحت من عته تولد وما وؤأثت 
.عليهاالتنبيه تندم كما ٠ كثيرة العباد أعمال خلق علئ الدالة الأيات أن مع المطلوب. ومحو ومحيا، محيا 

لمووءاه ت ز تحط كقرنه او.نحوىات، خلق نغلب محو واننباّ والأبنية اشك مثل نلممنوعات حلقه نكن 
تع_انئ؛وقوله [ ٤٢، ٤١ئق؛وذه ط مثلي، تن لم ثاننا -و. ألشنون المنك ذ دييمم خمن؛ أة 

أنمنمهيقم نتحر دم وجمل أحقننا تذ دؤ طللا نلق نثا ذغ جمل 
تالسنة منهاج [؛؛، ٨١ت لنحل ا ا ملئوىه لتلكم عثهظم نكر ينم كذلش بأّتحكم ئييئ وسحهل 

(Arr\-rr\lr )عمرو(



اللهوهبك الذي كبدي، فلذة ويا بني، يا ٠ يقول ولكيه ُاؤي-بئيم، بقوله• الله نني 
محيوتناصرني الدعوة، في نعاونني صالحه ذريه لي يهب أن إياه دعائي بعد لي 

ذكفي فاعل أنت الذي سا أذبحك، أني المام في أرى إني الله، دين إقامة 
الوالدنفوس 'على أشدها ما لمحنه ؤإئها المحنه؟ تلك تلقى عزيمه وبأي البلاء؟ 

الخوحعه؟الاستشارة وتلك الرهسب، الموال ذللث، عن جوابه لكن فماذا والولد، 

ذلكأن يبلغه له، برسوله رعيته من رحل إلى بعث الدنيا ملوك من ملكا أل ولو 
 sمنينفي أن أمر أو اليدين، صم ويعينآ ، أمأدكه تصادر أن أمر الخهلاخ، الخللن
نلما علي ذلك« بلغه الماس من رجلا أن لو مواطنيه، وبين بينه ويحال بلده، 
عندالرجل ذلك فلب له ينخلع أن المحبر ذلك، سان من لكان يكذب= لا رسول 
يكذب،لا رسول وأبوه أبيه، بواسطة ربه، ءآ*ا يبلغه بصبي فكيمج المصة، سماع 
كيفيعيش، أن وبين بينه ويحول الحياة، هذه من يحرمه أن يعصي، لا مطيع 

فىجنبيه بين التي نفسه تكون ماذا ا أ يذبحه أنه الخنامنة روياه أبوه يبلغه بصبي 
الأمرأف ولو استشحر، وفد إجابته؟ تكون وماذا محلّه؟ يكون وماذا الحين؟ ذلك 
جوابلكن الاحتمال، فى وأحم، القس، علئ أهون لكان القسر طريق من لكن 
قاءإن ومز ما أمحعل الخطمثنت الراصى محاله يقول أن الصبي ذلك 

وجهاداكضحيه، لتلك ألخك، محيمة أمحير إئنى ت لأبيه يقول ولكئه ألتنؤغّره، يذ آثث 
حقفوق عليكح الله حو ولكن منلئح، محقلمة لأني الشاق؛ العمل دلك فى نفسك 
داعيفأجب الفهلرة، لدواعي إجابتك س أهن؛ لداعيه ؤإجابتك والأحقاد، الأبناء 

فإذاللثيaلان، إرغاما الله، بامر واصيع والخان، الشفقة داعي عن وتغاصر الله، 
لكوأمحول ، ؤ،١٩^١^ ت لك بقولي أناديك فإن ؛ بقولك* ناد'يتّي قد كت 
ممتحصاتراني لا وسوف ا تؤبره ما وآمحعل I وحكمه الله بقضاء الراصي محول 

إبراهيمالله نبي من يكن فلم أئضصذه، ين أنثه ثاء إن البلاء بذلك 
يصبرولده وأخذ أمره، ينفذ إبراهيم فاخذ الله، لأمر استلامهما سوى وولده 
حققتمحي إبراهيم، أن الله ناداه التل، على أسقطه فحينما وحكمه، الله لقضاء 
،ذلك، من تعجب ولا العسر، بعد والمر الشدة، بحد بالفرج وأبشر فاغتبهل الزويا 

المحسن.جزاء محي سنتنا هذه فإن 
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هووولده إبراهم به ابتلئ الذي البلاء ذلك أف -نعالي- الله أرانا ثم 
التيالصعوبة البينة المحنة هو أو المخلمون، به يتميز الذي البين الاختبار 

فداهثم كبده، وفلذة بابنه الرحل محنة من أشد محنة وأي منها، أصعب محنة لا 
صمين.بوح ؛مل. الله 

هل.ْالأمم من لأخربن ا في إبراهيم علن ترك أثه -تعالئ— الله أرانا ثم 
ؤإبقاءذكرهم بتحليل المحنين بجزي -تعالي- وأئه إوهي>_ه، عق >!ؤأتلزأ ت الكلمة 
أثرهم.

وكيفالحاّ، ذلك إلي لربه طاعته من إبراهيم الله نبي وصل كف فانفلر 
إذاولعلنا ، الرمحما من المكان ذلك إلي وحكمه الله بقفاء رصاه من ولل.ه وصل 

النثيبذلك نتامئ ولعلنا وتن.؛ل، أمامها نمغر فإئها الفتنة؛ بتلك التكاليف نا ق
الله.بقضاء الرصا في وبولده الله، بامر الضيع في صالحة فدوه هو الذي 

علن jJuآيات تتجاوز لا وهي ، الذبيح وولده إبراهيم الله نبي قمة هذه 

الكتابعاليه دل كما أكثرهم وقول للعلماء، القولين أصح على إّماعيل هو الذبيح ؛افإن ت تيمية ابن قال ( ١١
الحليموالغلام حلمو٤٠ يثاثم وهيئنئثث ت الله نال ثى ل ئب ءاؤر>ن، ■ الخليل فقال والسنة، 

منغارمث، لما أيما ارة سبه بثريت، وإسحاق ، علمً؟4 ننو فيه فقال إسحاق وأما إسماعيل، 
ي؛بغ ووثمئته ث يعدها قال قمة ذكر لما فانه الذبيح، قمة بعد قصته ذكر والله هاجر، 

مامحبة قلبه من لتخرج رايتلأ، له امنحاثا يكره ابنه بذبح الخليل أض الله أن هنا المقصود و، 
(.٥١٨—٥١٧)ت المعلقيض علئ الرد الكمالء، هو فهذا بذلك خليلا كونه ليتم الله، موى 
نالالصافات، صّورة في المذكورة الذبيح قصة إسماعيل أنه علئ يدل أروهما آخر؛ موطن في ونال 

يبلغوأنه ذكر■؛ غائم الولد أن علئ ؛ ثلايث، علئ البنارة انهلوت وقد ملتو ؤقنّنيتن تعالن؛ 
.حليمايكون وأنه ٠ الحلم 

ثىأثن قات إن فقال: الذح أبون عليه عرض حين حلمه من أعفلم حلم وأي 
تعالنقوله في به إبراهيم نعت ولقد وحوله، لعزة وذللئ، الحالم من بأقل الأنبياء الله ينعت، لم وقيل؛ 

بحلمهما.شهدت الحادثة لأن ه ثيبأؤء ئثلم إمهم ءؤإن ، ^؛١؛ءاتذييح ءؤإ)ا 
ضووونز :l أضئ _هم ناد ين ناذا ظن أذبحك آفآ أكامِ ئ آئ زق نبئ ^ آلتي ثن تج 

@عك؛محذ نثم امحئ. ق محب ذج قوله- -إلن ألئن؟هه يى ه ٤؛^ إن 
بمي،تبمك ءبء محثركئأ آلتنيجن. بم؛ إءّص؛يا تبقميته آلتيه. بمادثا ثن إقأ آلءحسنتي. بحزي َكقإف 

•بيرش4 تنه- وءلا.لإ محيى ديئيهثا يبن 
وجوه؛من إسماعيل أنه علن تدل القصة فهذه 

—آكّتلجحقه ن نيا بانخل قال؛ ذللنج استوفئ فلما أولا قصته وذكر Jالذءيح بشره أنه أحدهات 
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سن.وهذا يإصحاق ثانيه وبنارة والذي،ح، يئارت بشارتازت أنهما فبين إتغتذه زئق قيو 
البشارةيذكر المراضع انر دفي انموضع• هذا في إلا القرآن غي الذبيح نمة يذكر لم أنه الثاني• 

ورزوين فثنثها ش،تا قائمه ؤوأتم؛أتم تعالز قوله من هود■ سرية ني كما حامت، بإسحاق 
يعقوب.في للوعي. حلفا لكان إسحاق الذبيح كان فلو إنص 

نثههاخثن نرز ق أمأتم ثأقنت @ عيب ويثير قن لأ ^١ ١٠خئه ثتم ؤنأو-ص تعالن؛ و دنا 
ب—يوف،ل @ عيب بمب ئيه إثا م؛ل لا ت الحجر سورء في نعالكن رناو محن نةك 

نم١لذسحف أنه يذكر ونم ٢؛^^^ تن ظ محُ التي ككك لأؤ' ى محئروذ نم ألخير ئثهت ئ و 
إسحاقأن علمن الأدلة من هذا كان بعدء بإسحاق والبثارت بالذبيح البتارة حمينا؛ البتارتين ذكر لما 

الذمحح-هو لس 
يئكأكاذلأ وستؤب إمّبمؤر أم; ؤووذ؛لنا بجتث في لإبراهيم يعقوب وهبة هبته ذكر أنه ذللي ويؤيد 

ؤلقمآلدسا ق لمرٍ رءاينته ؤإلإب ألقتؤق دمحبمي ؤ، مبم-ئا نقمحب دآ ^وتثبنا ت ينوله صتد؛ؤكه 
الذبح.الله يذكر ولم آلثنلح؛ر،ه لمن ألأمة ؤ، 

فيعلبم بغلام البتارة ذكر بإسحاق البشارة ذكر ولما حليم، غلام أنه الذح في ذكر انه ت الثالث الوحه 
هووالحلم i الوصفين اقتران يقوي مما وهذا حكمة، ص له بد لا والتخصيص الموضع، هذا غير 

ردانلدريس نعالكن؛ فوله في بالهجر وصف وإسماعيل الذبيح، حلق هر الذي للصبر مناسب 
تث؟ذذآومر ثا أنتل يتأتي ؤ الذبيح؛ في نال فإنه ثالث وجه أيصا وهذا ، تنصقل ألكتل 

أيضاإسماعيل تعالؤن الله ووصف الصابرين، من أنه إسماعيا الله وصف وند ، ؛،^^^ ٠٠١٢ين أثن ثاء إن 
به.فوقكن الذبح علكن الصبر نفه من أباْ وعد لأنه آلؤقده صادق محا نعالكن قوله ر الوعد مدق 
أينضرزؤ ،ث؛ءاه؛ الخلل تال رنهذا عقيم؛ العجوز لأن ت معجزة كانت بإسحاق البتارة أن الراع؛ الوجه 

أنمبق وند تثاه بتل وهنذا صمن ؤأنا •ألت ؤ امرأته؛ سنا سالو؛بنروذه نتن ألخكر ئثة آن عن 
وامرأته.إبراهيم بين مثتركة البتارة وكانت الكير، حال في بإسحاق البشارة 

نقلما يوافق مما وهذا به المبشرة الأم دون بذبحه واتٌن لإبراهيم فكانت بالذئ البتارة وأما 
اهيمإي فذهب سارة غارت هاج ولدته لما عز إسما أن مآ' ؛ وغيرْ الصحيح في وأصحابه جو النبي تمن 

بالذح.أمر وهدك مكة إس وأمه يإصماعيل 

حلافولا يعقوب، له ؤيولد يعيش إسحاق أن تقتفي بيعقوب والبشارة بذبحه؟ ذلك بعد يامر فكيف 
ونمةتقج. إبراهيم موت بعد ولد إنما يعقوب ز يعقوب ولادة قل كانت الذئ نمة أن الناص بين 

ريب.بلا إبراهيم حياة في كاست، الذبيح 
الكعة،في الكبش ثرظ كان مكة نح U ه والني بمكة، كانت الذئ نمة أن ذلك: عمل تدل وسا 
يلهىما القبلة فى يكون أن يبنى لا فإنه النش قرني تخمر أن آمرك إني للمادن: ؤقو الني فقال 

المر.
=القرآن. ينمن البيت بنيا اللذان وهما ؛؛بمية٠ ؤإمحماعز إبراهيم عهد من للنسك محاد متٍن جعلت ولها،ا 



الأكبرالعيد بوم مي الخطباء بعض نرى ذلك ومع الواحدة اليد أصبع 
ألرجاء القوس، تمجه ما الإسرائيليات من إليها ويفيفون القحة، هده يذكرون 

وماالقحة هذه فى يتلو حطيتا سممت، وفد الحشو، بدلانا العامة على يؤثروا 
اللغوذلك للمخطباء أين من أدرى ولا ساعة، نمق زهاء حشو من إليها أصافه 
اللهنبي من كال ما للناس يحففل التاريخ وهل ط القمة هده في يضعونه الدق 

إبراهيمقصة س نعلم لا إئا اللهم عليه؟ بعزلوا أن تعليعوا يحتئ ولده مع إبراهيم 
ماإلا وإخوته يؤمّم، قحة من نعلم ولا منك، علمناه ما إلا وقومه ولده ْعا 

عناك،ب، الغينأخد كيف فعلمنا الرمل، بقية وكذلك ، نبيلث، لسان على علمتنا 
ث،حيكت، ون، كنابلث، أقاضم حيث، لمهصر ١ في ونفيخر ، معلث، ذب نتأ وكيف 

ندا٠؛^؛ من رلأ أنت، ظثنآ مخن ^١ إلبما مجما آلئف أنأ، ثن ؤيثلئ> ن كم
[.٤٩]هود: لل».ننمك،مح ادنقبه إل ثآنحز 

اعاسم. المذب,. بعض ص مم ف دلا الكتاب أهل م لا مكة إلن ذب إسحاق، أن أحد بنما,، يلم 
اغترا،فهذا بالثام لكنت الذح نمة أن يزعمون الكتاب 

بناهالذي المجد جعل كما منسكا جعل وربما ، . الجبا ذلك لعرف م لنا ا جبال ببعفءى لكن لو هذا فإن 

.المنام من حوله رما إبراهيم 
يعاك،أبي والقاصي، جرير تابن طاتغة أوردها وأنلت ناه. ذك, ما علمن ى نص, أ دلائل المسالة وفي 

(,xrvrry ji)الفاوى: مجموع ءنها«- والجواب لذتمْا الموضع هدا نع لا رم هيلي،. وال
)عمرو(



يإبراسم 

منكمإئا َمُآم ،ؤأ إل تنع) مأنين إ؟زهن ؤآ حسنه لتوء تقإ كاثت 
أفمحمحأ ؤ وآ ثأؤقآآ أدت;ت نتم' تث! ^١ م ء أف م م شنة 

ؤاقش نقا ثن أف ثن ئك أه نتآ ك لاص بجو ١^ و الأ ثندم 
أقأ؛ك % ٥ نأي كنحأ محَ ، ١١٤^نإكشكنإقشمح@لإألأئآ 

نتن؛ولائ نألاز أق كمحأ ينز'؛ن ئة محأ ِتي ثء ^ لثن 0 أئكز أذنين 
؛-n[.لاومس: أ-دثه ألبج؛ نو أف ؤ0 

دهمرْترح ث٠ 
يفهمأن يستطثع = ولاحقها الأيه وسابق الممشحنة سورة يقرأ الذي )١( 

دينهفى وعدونا عدوه نتخذ أن السورة أول فى الله ينهانا من المراد 
أنمنهم كان وقد بالمودة، إلهم ونلقى ١^^٧، على ونمنهم نناصرهم أولياء، 

سوىلدنب لا مكة، من وأخرجونا رسولنا وأخرجوا الحق، من حاءنا بما كفروا 
.وخالقناربنا بالله إيماننا 

ءّمأثّثنوكم إن ؤ ت قوله في المؤمنين علئ الأعداء أولئك حنق نرح وقد 
إنالكفار س ذلك أن ليربما يآلمح4؛ نآنأبما ؤء' ِلولم• نتبموأ ه أم 

بهلينالوا بالسوء وألسنتهم أيديهم إليكم هلوا وبلكم، أعداء كانوا عليكم عثروا 
•منكم 

ندوةاجعلنا با فيه، وتحببهم الكفر علن تحملهم ليم يئة ّةا-وة تجعلنا لا ت والمراد ، واختباراابتلاء 

واللاحقة.اس ايالأة تفيد كا الإبمان في مالذ 
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أنولا أولياءه منهم تتخذوا أن يبغي لا مستمر حرب معكم حالهم وثوم 
فيهالله فيرينا لاحقها وأما الايات، سابق يعطنه ما هذا  ٠٠مودة وبينهم بينكم يكون 

بزهمأن الديار من يخرجونا ولم الدين، في يقاتلونا لم الدين عن ينهانا لا أنه 
يبارنا،من وأحرجونا الدين، غي قاتلونا الذين عن ينهانا إنما إليهم، ونفعل 

ومودة.نصزة ولأيه نتولاهم أن إحراجنا، على وحياهروا 
معه،والذين ءؤج إبراهيم الله بنبي الناس نفهم أن تعلع نكله ذللث، من 

والبغضاءالعداوة ؤإعلانهم بمعبوديهم، وكفرهم الله، ض عبادة من تبرئهم في 
شركهم،هو المؤمنين علئ أولئلن، حنق سبب لأف ؛ وحدْ بالله يؤمنوا أن إلئ لهم 

غثقرلذلك الخصومة؛ محل المودة وحلت، الحنق، زال الشرك ذللئ، زال ومتئ 
منكل نعادي أننا المراد وليس الغاية، بهذه لأولنلئح عواوته إبراهيم الله نبي 

الماسيظاهر ولم اكيار، من يخرجا ولم فيه، يقاتلنا لم ؤإن اادينط في يخالمنا 
ذللث،ولكان بعصا، بعمه القرآن لماقض المراد هو ذلك كان ولو إحراجا، علئ 

وسيرةالعملية، ه الرسول يرة لومخالنا والمنطق، للحكمة مخالنا العمل 
دينهمعلى وأقرهم المدينة قدم حين اليهود ه الّك، وابع ففد الرانيين، حلفائه 

عداوتهموإعلان المشركين كراهة في إبراهيم الله بنبي فالماسي وأموالهم، 
أنصارؤإيذاء الشرك، عن لدفاعهم بل شركهم، لحجر يكن لم ويغمانهم 

أنادينهم، علن، آمنين يكونوا لا حتئ ط عقائدهم في الماس وفتنتهم الموحد، 
الإيمان،عن الناس أصحابه يمد ولا توحيدا، يحارب لا الذي الشرك 

ومحاربتهم•أصحابه لعداوة معنئ فاد الأذد،= من بشيء لهم نعرصون ولا 
بالماسالأمر من استثناء فهو للئ،ه؛ /؛تعضة بجء إبزبم نول ^إلأ قوله! أما 
له؛الله تغفر يأن أباه وعده في به الماسي ينبغي لا إبراهيم أف والمراد بابراهيم، 

قريباكان ولو لمشرك، تغفر يأن لمؤمن ولا لبي ينبغي، لا أئه يرينا القرآن لأف 
لأبيهيستغفر لم إبراهيم الله نبي وأن المار، أهل من أئه له ظهر ما بعد من له، 
الشرك،علن، ممر لله، عدو أنه له ظهر فطلما الامنغفار، وعدم لأمه إلا آزر 

لأفذللثح؛ في صالحة أسوة ابراهيم يكن لم لخلل؛ح منه؛ تبرأ لاكوحيد= محارب 
عنه.نهانا الله 
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أعظمما دعوة فهي َةلمُإيم، /؛ jjjئنم يئنا لا إبراهيم: قول أما )٢( 
لتفلهرالنار الذهب إدخال وهو اكئن، ت من المادة وأصل قيمتها، وأجل شانها 

الإنسان،حال يفلهر يه الذي والمحك الاختبار هي فالفتنة رداءته، من جودته 
فتنة،الأولاد وكانت ضة، المال وكان فتنة، الثداند كانت ذلك أجل ومن 

منانواع دناه ش يختبر أن عن للمؤمن غني لا وكان فتنه، المناصب وكانت 
ثآ١٧;لئ @ بمزن لا ^ ئوو،َاتكا أن ةَقأ آن ص الأخبار 

الفتةوJطالق ٣[، ٢، لالعنكيوتت ه الكدلم؛ رثنتس صدقرأ اقك أف ظتنلص ئيهم ين 
شوأ ٧١ؤاؤإث عليه: تقع التي الشدائد بواسطة وزلزاله الرحل، تخليل على 

>ؤُةنؤثم[، ١٠لادروج: ءد١ب ومحأ جهم عياب ظهتِ بمومأ أم م والمحسن أل-دمحف 
تآبعض عن يقتنولن أن وأنذرهم ؤ [، ١٩٣؛! jaJI]ه ش صت وء_ل فة ئءن لا حق 
عماإياك صرفهم في وشدة بلية في يوقعوك أي• [؛ ٩٤]١١-،-^ ه إلك أس أرل 

إليك•أوحي 
كفروا،للذين واختبارا فتنة يكون ألا ربه من يطلب إبراهيم الله فنبي 

يكونألا —تعالئ— الله من يطلب أو الإيمان، عن ويصرفهم الكفر، في يحببهم 
يكونؤإئما والهدى، الحق من عليه، يكونوا أن يجب، عما ومضللا لهم، فاتنا 
منالسيئة القدرة لأو صالح؛ غير ومثلا محيئة، قدوة إبراهيم الله ني كان إذا ذللث، 
تفهمولعللث، القوس، صعاف العقيدة، صعافط على توثر الدين إلى ينتسب رحل 

ساد'تاللعنا إما رثنا ؤ سيئاتهم: عن يعتذرون وهم الكفار فول ذللئ، من 
صارفينالحق، عن لهم فاتنين رؤساؤهم فآقان [، ٦٧أثيلاه ،ثنر، 

الدينحمال المرحوم الإصالأم حكيم يقول المعنن ذلك وفي الدين، عن لهم 
نالبأننا إذ-اءهم سوى بالدين الغيبيين وبين!مناع بيننا *ليس الأساني؛ 

وكمحراأموالنا، من فهمه من أكئر عملنا من الدين يفهمون الغربيين لأن لمين"؛ م
كانوإذا أشقياء؟ نراهم فلماذا سعادتهم، ممدر اللين دين كان إذا ؛ قالواما 

علئحجة صنا أئنا الفتة تلك، وسبب أذلاء؟ نجدهم فلماذا عزتهم، طريق دينهم 
بأنالغربيون اقتغ إذا يقول: أن المملح ذللث، فيريد ط له لا عليه ودعاية الدين، 

التيالحجب تزول وهناللث، يسئمون، هنالك آحر= شيء والمسلمون ميء الإسلام 
الإسالأم.وبين بينهم 

؛٠٣













ءلوط 

•؛آءأنا لت مثا سلم هاد سلعا ^؛ ١٥أنثري اصج رثيا ■ثآءن، 
أل ٧١٥خثة نبم؛ ، وأو-جسل ثاءمحئم إثو ثبي لا أدهم رءآ قغ . حفيز 

يباءمحين إإّحف مئتقها ضكث ءاد٠ة وآم،أتم ١. لؤط ميِ إك أنيلتآ إدآ عين، 
عمث«^٠ هدا الأ شى تنق وسا ئمر رأيأ  jjjiيؤتلق ئاثئ، و يممحب إنص 
ومحي حميد إثم آؤت ، Jj>1هلإؤ وؤنم أف رحمث، أش أنم ين أثيد  ١٧١٥.
لثيأر؛اإ;>ملم إن @ لوط وب 4 أمح، و؟ثمم لإلأى ص ؤ يهب ثنا 
ءو عدابء ي يأثم ُعة أم ة ق إلإ ة م، ي .لإثمحم ئبمب. و* 
.عصبب ءم ثنيا وهاد دزء١ بأنأ ، مثر ييء ؤبما رثقا ، ؛i،sثثا و. 

هنه هتؤث؛ ثموي فال ألثقايي، تنثأون َ؛مإ قد وين إقم ؤتم ر-جآءْ. 
عتتكد  ١٧١٥. رشد رجث ثن،ؤ أود شه 1، محزون ولا أف إآي' 2؛^ أطهز 

ويعجلأحرى■ صررة في نوله عليه ؤيدل ٠ منه لدّمه يقطر ت وقيل مأحماةا حجارة علئ مثوى )١( 
•سض4 

أص.)٢( 

الخوف.)٣( 

.-تحالز— الله إلئ راُجع • ءا/ميبمج وانموجع، التاوء كثير )٤( 
قدرعلز ذرعا مترت في ينديه يذرعه المر ب والأصل الطاقة، موضع يرصع الدرع ت "الآره-رىاانال، رد( 

الدرعصيق فجعل عقه، ومد ، ذلك م- ذرعه ضاق طاقه من أم عليه حمل فإذا خطوته، سعة 
ترؤءصدبه« طاقة، به لي محا أى- ا ذراع ولا ذتع به لي ٌاا فيقال• رالط-اقة، الوسع قدر عن عبارة 
.سده ت عصيه من ثديي، 

دءِعون.)٦( 

١٥٩



مإن، •،١?^، أد مْ يم ؤ( أف ؤ ثاو . فإ نا لعلا ؤإيك م، ثن بمايلث ؤ، ثا تا 
آيؤ،ين يمث تم إقإى بميوأ ق ره رند إدا بنلدْل ثالأ . شدبز 

أثىي شدلإ )ن أتام ثآ شبما \% أِأتك إلا ئ ِسج تشق ولا 
ننح>جثارْ فتها وأتما تثاقلها ثلتها جعلثا أ'َ،را كآ، تنثا . بجير ألمج 
,—٣٨[ ٦٩]محوي؛ الظأاميرك> يى ش رما رنلق تبمذ تسومه نمويِ سجل 

أشد.)١( 

 ._)T( ه.بهم محاجر والمراد
،متتاينا بعض أن في بعضه يرصل ت ه منوم ؤ الملاية. متتهئ وفي والطين* الحجارة من كب م سيء رم 

.للعذاب عدة م ت

ندبأنه سمعوا لما لوطا نبيهم جاووا حيث الله، على تمردهم وفرط اللوطية حثت أتأمل القيم• ابن نال رأآ 
تنهم ناو رآهم فلما يهرولون• إليه اللوطية فأنل صورا• البشر احن من هم أماف طرفه 

رأصيافهه نفعلى حوفا ٠ بهن يزوجهم ببناته• أصيانه ففدى [، ٧٨لمودت م، ئلهر نى .عو< ؛^ ٢٠
نيلبكم أبى مؤ ي، محروم ولا ه س' تقآ محر م بماؤ ؛؛؛ ٢٠فقال؛  ٠٠الثديي المار من 

عو،ه ج ئ خن عنيد: حار رد ولكن عيه، فردوا [، ٧٨]هود: رتيث4 
,؟محإيا أن فقال؛ عميد، مكروب قلب من وحرجت مصدور، نفثة الله ني فشث [. ٧٩تهود؛ نيده 

[.٨٠]هود! رٌ ءاق ءاوئ أو مء' 
إلهولا إليهم يوصل ممن لبرا أنهم وأعلمو0 الحال، حقيقة عن ل وكنفوا الله، رسا ل فنفس 

-^^٥٠بمبوأ ل يش ثنل إة ثارل ت فقالوا ٠ عليم. وهون بهم، تعبا ولا منهم، تخن، فلا بسببهم، 
إنهدؤأن،ي ت فقالوا الخصبب،. الوعيد من ولقومه له، الرعد س به حاووا بما ويثرود [، ٨١ت ل٠رد 
[.٨١ودت وه١^^^ مر.وددم إن أصامم تآ مصب٢ا آقم إلأ لد ينصنم يدبئ  Xjآؤل، ين خق 

ُفيؤه.الئج ح الملأتكة: فقالت ، هدامن أعجإئ أريد ونال: هلاكهم• موعد الله ني ظّتهلا 
قدبديارهم ؤإذا الفج، وطلرع الحر بين ما إلا وأوليائه نبيه ونجاة الله أعدا، هلاك بين كان ما فوالله 

فبرزالحمير، ونهيق الكلاب نباح الخلانكة سمعت حتئ السماء، نحو ورفعت أصولها، من اهتنمن، 
فيبه امحر كما علهم* بمها بأن "مريل ورسوله عيدْ إلى الجليل الرب عند من يرد لا الذي المرسوم 
منحجثثاره ثقها رأمطمئا تثاقلها عيها خننثا أيا جثان وهنث ت فاتل من عز فقال التنزيل، محكم 

وحعاّالمجرين• ص أعمالهم في شاركهم لخن وسلفا ونكالا للمن• وموعظة للعالمين، آية فسهم 
الساعين.بطريق ديارهم 

د٧-٧٧[.]انحجر: قأوبثه لأيه ذبم، ل إذ @ تيم نثبي رإنبما و بمتمحذ لأتن د'إك ف ل إؤ 
كانواما عنهم اغز فما يعمهرن، مكرتهم في وهم بأسه وجاءهم ناتمون، وهم دة علن أحدهم 

تيعذبون بها فأصبحوا ألاما اللذات تاللث، فاشلبت، يكبون، 
اعذابالمماُت، ني فمارت _اوادا ءلأملها أمحساة ادني كانت مأرب 



توعيرة ّرح .
لاتصالهاإبراهيم الله نبي قصص من السورة هده في عرفنا )١( 

لمنمحلتاه ^٥١^[ بالولد البشرى هي يفلهر فبما هنا لومحل، بقصة 
منوياعجلا إليهم قدم أن وبعد يخاف، لا حتئ ^L_4 والمراد مائنا، عليك 

السلاميريد فيمن الشأن لأف منهم؛ الشث توجس أيديهم إليه يمدوا فلم ليأكلوه، 
يرمحلواولم لوتل قوم إلئ أرسلهم الله، ملائكة أئهم وأفهموه فطمانوه، يأكل، أن 

سروراأو الخيمة، بروال مرورا فضحكي ذلك مهن فقائمة امرأته وكاتت له، 
فتعجتبيعقوب، نم ؛إسحاق الملائكة بوامحهلة الله فبشرها الخبث، أهل بهلاك 

لثيءءتدا اث شثا تق وهدا عجؤز ؤق »ألد >ؤتوتإئ اكت وقبش_ارة، المن 
٧٢٠أتيبمين • لهافقالو إبراهيم، زوجها وص سها لكير عجبها وكان ، ءحسث،ه 

العادات؟وحوارق المعجرات، مهبعل هي التي النبوة، بت في وأنت الله، أمر 

■طويلا وعذبوا فليلا، تمتموا الشقوة. وأورثت الشهرة، وانقضت الحسرات. وأعقبت اللذات، ذهبث 
ديارني إلا منها اسمماتوا فما النهوة، تلك خمرة أسكرتهم . أليماعذابا فأعقبهم وخيما، مرتعا رتعرا 

الدامةأشد والله فيمرا الهامن. منازل في وهم إلا اثيقظوا فما العقلان، تلك وارتدتهم المعذبض. 
بالدم.الدمؤع أسلفوه ما على وبكوا الندم. ينفع لا حنن 

أطباقبين وهم وأبدانهم، وجوههم منافذ من تخرج والنار الطاتفة، هذه من والأسفل الأعاى رأسث.، فلو 
يسحبون!وحوهبم على وهح لهم، ويقال الحميم، كروس الشراب لذيذ بدل يشربون ومم الجحم، 

عثزو،هَئتن ما ميذ إئ٠ا سم ّوآء ثار؛ّأ V أو دأصموأ ؤأت-لوذا [، ٢٤ر! زملاJ َكم ما ؤذوبجإ 
[.١٦]الطور: 

يقعأن لهم مخوفا فقال العمل، في إخوانهم وبين الأمة هذ: بين العذاب فه ا مسبحانه الله نرب ونفد 
[.٨٣: لهوءيألنمى ئ هم، >نلأ الرمد: 

أجواكم لان اسم، النمعاد جرم نالشرى بهنيكم الذكران ناكحي نيا 
الحمراة الجنإلى ا زنإنكم فوأثروا للوطرا وازنوا واشربوا يلرا 

الثرىلكم همجنرا ا إا_ن: ونالوافالكم الدار مهدرا ند إخوانكم ف
الكبرىارء نفي الججار بحمعغا تظاركم انفي لكم أسلاف نحن وها 
جهراترونهم بل عنكم ينجبون نكحتم الذين أن وا تحبدلا 

لأحرىا الكرة ني المعزون 0 وثمن جف للممحكم محنكل عن لؤي
الرزرا*،ترجيا لذة في اشتركا كما ه كشريبنهم مكل يعذب 

(٤0٠-٤٠٢)والدواء: الدا، 



هدمأو أرادوا أك؛اه، أنل ٥؛؛^ ثؤثم أش رخمئ ؤ بقولهم: ذلك عقبوا ولذلك 
النبوة،بت أهل يا به بالأنعام ويخصكم العزة، رب به يكرمكم مما وأمثالها 

فاعلوءؤحمسده التعجسح، مكان وتمجديه —تعالئ— الله بحي تأن عليك وكان 
إليهم.الإحسان كثير كريم وؤمحباله عبادة، من الحمد توجب يما 

وجاءتهإبراهيم، الله نبي عن الرؤع ذهب لئا أئه ~تعالئ~ الله يرينا )٢( 
عيابشأن في يجادل وأحد —نعالئ—، الله حطاب عش احنرأ بالولد= البشرى 

تدلصفات وهي متبمجاه، أوه ؟ثمم إبنهم بقوله: ذلك علل ثم لوط، قوم 
رجاءفيهم؛ المجادلة على حمله ما هو وذللثح والرحمة، والرأفة القلّبح، رقة على 

هدهحملته كما ؤإنابة، توبة يحدئون لعلهم ويمهالوا عنهم، العذاب ير؛ع أن 
فائدةفاد نداه، و ^،_ >ؤىززه؛إ له: الله فقال لأبيه، استغفاره علئ الصفات 

صوابعن إلا يصدر لا وحكم قضاء وهو ؛العذاب، ر؛ث،ه أز مآت ئد فيه 
دعاء.ولا بجدال له مرد لا بالقوم نازل والعذاب وحكمة، 

فخافإنس، أئهم تح حيلوط نبيه إلئ —تعالئ— الله رسل وصينح لما )٣( 
طاقته،بيم وضاقت رويتهم، اءه فمقاومتهم، عن يعجز وأن قومه، حتنح عليهم 
يعملونكانوا ذلك قبل ومن إليه، مسرعين قومه وجاءه عصثب، يوم هذا وقال 

يكمهملا مجاهرين جازوا فلن.للئه عليها، ومرنوا بها، فضروا ويكثرونها الفواحش 
بماياه؛و؛ل؛ء ءؤئقويِ فقّال: ببناته، أضيافه يقي أن فأراد حلق، يردعيم ولا حياء، 

كانمن كائنا أحد يفهم أن القول سفه ومن ، ٠١•؛٣٥فتزوجوئطلهز هن 

أمهاء نبعني بناتي نوم يا هؤلاء : صيف•م يؤِاودرنه حاءرا لما 'نرمه نوط و 'ى اودِى: نال )١( 
وئال•ونوله: كثير: ابن وقاو )؛ا/؛•؛؛(، : الض \ا'ا[<ا ]هود: نكأه أئهز ذ نانكموهن 

 A('■'. اء،والتللرجال الوالد بمنزلة للأمة الني فإن انهم، نإلز يرثيهم أننر س ؛تاي، نتوو
بنألوهوان الأحرى: الأية في لهم قال كما والآح.ِْ. الدنيا في نهم أنفع هو ما ]لن فأرشدهم 

فيوقوله [. ١٦٦ ٠١١:لالثعِا،: ؛؛اد'وهه ي أب تق آرُ؛بةإ نن ر3نحأ دؤ' ننق ت، رتديوث . ألفن 
ودا'رج'و ضياذ م ننهند أثم اى: •٢١[ : لا;حجاِ م تثدث. أزم وو ١^>،: الأية 
الأبْمذً في وفال [• ٧٢• ٧١]اليم: بمنوذه ئيأ نج، 1تي تيك © ن؛بجن َقق أن بماذ نولا؛ 

أبوني وم أمته، من كن ولكن بناته، لم.ش مجاهد: قال نكأه أقهز ئث ء الكريمة: 
)عمرو(■١(ّ ٣٧/٤)الممير: أءته«، 

١٦٦



الذيالمجهود قيمة وما الزنا، يفاحشة اللواطة فاحشة نمندلوا ث-ايىه >اؤذتوان؛ث 
مهمتهوهل فاحشه، إلى الناس يدعو أن بنبي يليق وهل إذن، لوؤل الله نبي يعمله 

وذلك؟تفق 

رجت 'عأوو صه ؤ، محزون ولا أق : قوله بذلك عف ثم 
منلوحل الله نبي عند كان الذي الضيق مقدار تفهم الأسلوب ذلك ومن رشيده، 

فانصيوفه، حق في يفضحوه ولا •٠  ٥١٧اينفوا أن محنهم يطالب الحادث، ذلك 
واحدرجل منكم أليس يقول ثم مضيفه، يلحق خزيه كان خزي إذا الرجل صيف 
أنْن اليائس كلمة وهي السوء، عن والكث الجميل، وفعل الحق، إلي يهتدي 
صيفه،حري من إنقاذه محي بيده واخذ الدعوة، ني يناصره واحد رجل فيهم يوجد 

صسارالذكران إتيان لأل *حماه؛ ثن آ-اظث، ذ لنا ثا علمتإ بفثأ بقولهم فقابلوه 
أنويجوز الباطل، هو الإلاث ونكاح عندهم، الحق هو فكان ، وديدنا لهم مدهتا 
لأفالإناث؛ يشتهون لا أنهم والغرض الخلاعة، وجه على هذا قولهم يكون 

صيفك.إلن إسراعنا من نيده ما كتلا عنهث، انصرفن، نفوسهم 
ثدييه؛رش إق ءابكتآ أو هره ذيإ ل أن وؤ الله؛ نبي قال ذللث، عند )٤( 

ياويأو بنفسه، علبهم يقوى أن الله نحي من أمنثة وهي ، وصنعن، بكم لفعلتا أي 
)أو(جعل من ومنهم صيفهر١ا، محيحمي منهم فيحميه إليه، يستند قوي ركن إلئ 

واعتمامهربه، إلئ ركونه إلئ التمني ذلك س بها يتنقل الإصراية ربل( بمعنى 
له.

وهوشيبي، ركن إلئ لياوى كان إن للوط! الله يغفر  ٠٠البخاري: روق وقد 
أنهوهى لوتل، الله بني تتعلق شبهة دفع الحدث؛ من والغرض ، وحالقهاا ربه 

انس الخاث.ِاص طلب م أه جا،.ِا ند أما انمي !لا أبوا ص شُا- لرط  JU'اتدِى: نال را( 
علتكمني تنم انمار [ ٨٠]هودت م»'ه  'خي، أن، وؤ علتهم؛ عرم مما ثيء إلن ل نجيبرا ي

منكم،تمنعني مانعة عثيرة إلن أنضم أو يقول؛ ؛! ٨٠ت تهود ثدييه رٌ ال، ءاوتت ج ج تمس رأعوان 
وأن4 عليه الكلام لدلالة ^٠٠١ ١٠جواب وحيف أصيافي. في مني تريدونه حنتم ما وبيءن ، رتنك،ر يحلن، 

)عمرو("ء(. ٨/١٢)الضير: مفهوم•. معناْ 

)عمرو((. ١٨٨)٦!راكوم: انظر: )٢( 
=وحألقه". ربه ااوهاو ت فه وليس (، ١٥١)؛ وملم (، ٣٣٧٥)ت البخاري أحرجه )٣( 

١٦٣



فالحديثوخالقه؟ ربه من أقوى نديل ركن وأي شديد، ركن إلى يستند أن يتمنى 
الذيالشديد والركن وخالقه، ربه هو شديد ركن إلى ياوى كان لوًلا أن بربنا 
بشسه،قويا يكون أن ينمى فهو قوي، حزب أو كعصية، الخليقة من مرجع تمناه 

٠يتحفون ما المجرمين أولئك ْع لتفعل بغيره قويا أو 
إئاؤينلولم الرسل• ناداه ح الفتن هذه ظالم ومحي الشدة، هده خايل في )٥( 

وقدعداب، رمل نحن بل فهمت، كما بشرا نا فللثقه، دموا ل دلأة ثثد 
الليل،جنح محي بقومك فهاجر وهم، فدعنا ؛الهالك "تعالى" الله أمر لتنفيذ جثنا 
فدعهاه قلق ؤءلأ وأصدقاء مال من البلد في ما إلئ أحد منكم يلتفت ولا 
الهالكفي وموعدهم بالقوم، يحل ما العذاب من بها سيحل إنه ، بها افر نولا 

القريةشالي جعل بالعذاب الله أمر جاء فلما ، المخ ؤألإس المح 
الحجارةمن عليها وأمئلر معالمها، وذهاب محوها عن كناية وهو سافلها، 
،هلمثبى من همر ءؤرما ت بقوله القصة ختم ثم يمهلر، أن شاء ما الختتابعه 

اللهدمرها التي القرى هذه ما ٠ لهم يقول قربش، وصناديد مكة لأهل وعيد وهو 
لوحلقوم علئ مالملها التي الحجارة هذه ما أو عنكم، ببعيدة أصحابها لموق 

سبقكم.من عاقب كما بها الله بعاقبكم أن السهل ومن عنكم، ببعيدة 

ياريالذي ادم من اشد ركن لا إذ منه؛ بائرة رعدء انقول. هذا عنه استغرب علمه الله صلوات انه ك =

•إب 
ز()عم رح/خأا(. النسب! فتوح انظر! 



ءلوط 

محللم' إق @ ثمحث ألا رئ أ>نلم نم ةَل ة © وتهن إظ و ج 
ينءق إلأ مذا إذ م يى _ أصثثم نمآ © هليشي أس أمؤأ © ين 

®صتاعمحممحّتملآتشن ذ آوث أثأئ © أصى 
إُء؛ئءؤ ،ئ © آلثنيل ئ دبخيف ثؤئ- ثثه ؤ أخن ،ؤأ © ٢ طدورث-أ مم أنم 

ؤ،ءميل إلا © أ؛ءعين وعزإ تحقت © سؤف ث دأنإ_ا كي ثث © ، آق\ؤولإ من 
يمح،ؤ( إل © مثلن مت مْلع ءصر ؤأمط، © الاميل لمخ م © أئت؛ض 

•آا-ْماا[.]اكعراي; أني؛ثِ؟< ألعغز لؤ رلجت ؤإن © محجثث أكم كاف ؤما لأيه 

ومرة؛رح ش* 
بأنهويدكرهم ولين، رفق في بالطاعة لومه لوحل الله نبي يهنالب )١( 

التقوىطلب عليهم يدر نم ربه، رسالة تبليغ عن له غس لا أمين رسول، 
اللهممت يهللبه ؤإنما رسالته، عاى أجرا منهم يملل—، لا أنه يريهم نم والْلاءة، 

بنآليون  4yl3>^ت فيقول لها، تقبحا م فاحشتهم إنكار إلئ ينتقل ثم ~ذعالى~، 
أئهميريهم ءااد/ىه مم أنم ثل أدث:بثم ثن ٣ ذؤ حؤ، ما S-،-'، © آلتشث 

الدينالنكران إلئ ولجأوا الأزواج، وص للتمتع حلق ما عثللموا ذلك يمنعهم 
الماصئتلر المي الفهلرة عكوا العمل بدلك وأيهم الحياة، هدم في للعمل حلقوا 

آيةفي وصمهم كما لها، متجاوزين للحدود، عادين قوما صاروا وبدلك عليها، 

للحل.متجاوزون )١( 

اياغفن، ٢١



حنواالعمل  sLUJuفهم ونظامه، الله سنه يجهالون وقوم مرقون، قوم بائهم أحرى 
سمن.

إباءمن فيهم ما وكر شهامنهم، علئ والقضاء للدكران، إفسادهم الأولئ؛ 
٠وشمم 

دلكوسع لدلك، حلمن وفد يهن التمتع من النساء تعقلهم والثانية! 
لكيانوهدم الحياة، لنطام مفاد وذلك النسل، علن والقضاء للزنا تعرضهن 

٠المجتمع 
بقولهم!الهادئ الأسلوب وذللئج النية، الموعظة هذه في قومه يقابله )٢( 

تقبيحعن بالانتهاء لوحل—ا بون بط-الآلم،مجرنه من .يمحإل تنته قر ^^!، 
وطنه،وبين بينه وحالوا بلده، من أخرجوه النهي ذلك عن ينته لم فإذا أعمالهم، 
أحرجوارادفمن وأحرحو٥ 

فيويحببهم الطهر، إلئ الناس يدعو اللمه، من رسول الله! سبحان يا 
بالنفي،يهددوه أن نومه من حراوه يكون الفطر، اد فوبين بينهم ويحول النزاهة، 

ونبلإ وسمومبادئه غايته، طهارة سوى ذلك فى له ذنب ولا بالتغريب، ويتوعدوه 

الأعراف؛سورة فى بذللثج صرحوا وقد قومه، عند ذنبه هو ذلك مقعده، 
الذيالوطن وكان اتاس إثهم ميئؤم نن اؤط ءال يقولون• إذ 

كلبه يهدد الذي المحبوب المكان هو وأولادا، مجالا فيه وأعم،ا فيه نشا 
مبادئهم،همن ينزلوا أن إلى الصحبمحة، المبادئ أرباب به ويتوعد ٠ مهنلح 

ثؤىتفه ؤ لرسولهم! يقونون لوط قوم فهؤلاء دعوتهم، عن ويسكنوا 
وأرنثمحسم، له! يقول سعبب قوم ممن المالآ وهدا إ 'أكمج؛ثه من 

[.٨٨]الأعراف؛ هي مؤنا ؤ كعودة أز ميذآ من معف، ءامتوأ 

ترعدرهمحنة لفا ا أهماب إذ نم الفاحشة، فما على وتوييخهم بدمهم زاجهيم ءند تيمية! ابؤ■ قاو ١( 
•خراجه ول شه صلبوا ينهاهم من بينهم كان إذا اشجون أهل حال وهذا ايريت، بإحراجهم وتهددوه_بمر 

رضاووانى بض أمر ب القوى؛ أهاّ به يقصدرا أن أرادوا بما اللوطيان اتفاحنة أهل اد عاف وتد 
نزولعند بينهم من المتقين أخرج مبحانه وهو ٠ وهدا هذا بنفي اه الله رسول سنة فمضت المخنث 

)عمرو((. ٣٣٤)ءا/ انفتاوى! مجمؤع 
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الذيالعمل ذلك الئ الأرض أنحاء في المعمرون يلجا أن بعجيب فليس 
لامحرينظ|لتنلهم هكمروأ ١^؛؛، ت ومكان زمان كل في الرسل أعداء إليه لجأ 

عكأه.ق كودزى أو أرءسآ نف 
نفىمن الرما أعداء إليه لجأ ما إلي المستعمرون بلجأ أن بعجيب ليس 

كما٠ الأرم ميراث ووعدهم بالصر، لهم تكفل ~تعالى~ الله ولكن ، ب، وتغري
ولمحسام. اظنليؤث لمدكن رم إي اله_لأك; بل الرّآعداء توعد 
فليمعن[، ١٤، ١٣]إبرامم: ؤهمده وثاق مثاي( •ءاءك ل1ى دلك بمدهم ين ألأين 

ثععما ؤأم! حثآء _bJ^، الرد >اؤهأما فجوره، من الفاجر ولنزدد باطله، في المبهلل 
[.١٧]رس: ؤ تذئ ١ذاز 

^٠١^،ت لهم قال أن سوى اكهديد ذللث، بعد لوط الله نبي من يكن لم )٣( 
اللهإلئ لجا ثم عملهم، ويغض صنيعهم، عليهم ينكر فهو ءه، نن 
بهميحل أن متولعا كان كأيه عملهم، عقوبة من وأهله هو ينجيه أن في "تعالي— 

معهلكت، عجوزا إلا وأهله وأنجاه دعوته الله فاحاب بفحقون، ما العذاب من 
نممهلرهم، اء فمْلنا عليهم وأمهلر الأخرين، الله دمر ثم زوجه، هي الهالكتن، 

وذكرىالعبرة، أراد لمن عثرة فيه نحم لإيأه، داللش ير بقوله• القصة ختم 
أنرجاء وللمنية عميانهم، عن يكفون علهم للعماة عبرة فه يذكر، أن أراد لمن 

ّكااكإيمانهم؛ مع إيمائا ليزدادوا للمؤمنين ذكرى وفيه فسفهم، عن ينخلعوا 
،؛١vrjفمح، دثديى وثهكن نرمحث >دثا َةث ما آلأكّل ^ ٠٤بمرء شممم ؤ، 

[.١١١]يوّمح: شبرذه قوب ونئ ؤئدمح، شء طز ؤيممبل 
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لوط

لمدثى يهظ تضج مط (آمت،>ثتم ك1مل يحمج' لمع_يء و ١٥خاد >ؤرلوءثا 
دقاددآمي محئأفيى ألكنجل ؤئثكعؤث آلن-بماد ثأنؤبمت يدلإ' . أيثشث نى 

يىتتظث إن "اس ثمذف اثتتا ئالوأ أن إلأ ممدء جؤاتثث- َةدنث ^١ ٠٥ألثنهقز 
إءرهي-ار LSlyUجاءت ؤتثا آلممسدمن المرهمّ يمل أ>صرتي رب ل ٥^١ فهنؤثرجآ 
إكتهاد . ءلدااى> ^! ١٤==أنلها ؛ى آلهمنن هنذء م؛ تهمحنا إئا قاو الإثسمءا 

يىحق١ثتا شفي إلأ ؤأنه ثثتنم فها دس أعو يمز ئالؤأ فيهثا 
عثزذ Vjمحن لا وقاؤأ دوعآ يهم ثبماك مم ء ين فيثا رسقا كثآءث أن ئنآ ؤ. 

هتذْأض عقأ مرلؤيى إثا . آكلأك< تُك ً=قاثئا أنمأدك إلا ؤأنلك شمق إق 
نثه،١؛^ نهآ وبحطأ ؤتثد . يمثؤيى َكاما ينا الث1آء تني ييثإ ألثتثة 

[.f،>-YA]الموت; بمنلوفه< ِلهم 

وهمرة:رح ثي 
كانواقيل ببل؛ الوقطع الرحال، إتيان قومه على لوط الله نبي ينكر )١( 
الحرث،عن بالإعراهس النساء سيل بفهلعون وقيل بالفاحشة، المارة يعترصول 

حلقنوفد الرحم، في الولد لتربية المعدة هي النساء فال بحرث، ليس ما وإتيان 
كله،ذلك إرادة مجن مانع ولا المال، وأحد بالفتإي السبيل يقعلعون وقيل لذلك، 

لنايبين ولم منهم، ومسمع مرأى على هم مجلفى المنكر إتيان عليهم أنكر كما 

أمله.فه المجالس )١( 
ءذا;ا.)٢( 
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والمجاهمةجهارا، يفعلوثما كانوا اللواطة فاحشة أنه والظاهر المنكر، ذلك ما 
فيكونالرذائل، هده كل عليهم ينكر فهو الفاحشة، مضاعفات من بالعصيان 

فيماااصندق\نه، ين ^يمت، إن آد دعذ١را ؤ١ذتJا ت له يقولوا أن قومه جواب، 
دواأف الدين القوم اولئلثا على تنصر٥ يربه إلئ فيرجع العياب، نزول، من تعدنا 

صالح.غير ومثلا سيئة، قدوة فكانوا الفواحش، بهذ.ه لأرض اش 
له!قالوا بالبشرى ابراهيم نبثه جاءت لما رسله أن —تعالئ— الله يرينا )٢( 

يكامأأنتها ^إة بقولهم؛ نلك< لوا علثم آكننته، هتذء اتل مهدإو 
منبريء وهو رلا4، مهثا ءاؤإ'كث• إبراهيم؛ الله نبي لهم فقال شركث>4، 

لأخيه،التحزن من للمؤمن بجب وما عليه، للشست إخلهارا ذلك* قال الفللم، 
علىفخفض بجاه، بس أعنث أؤمأإ • جوابهم فكان أذى، يمه أن هن والخوف 
إلاوأه-ل47 ؛ فقالوابالنجاة، وعدوه يم الحطب، علمك وهون نمسك، 

القومأولئك هائك محب أن لتعلم ه ينسمن 'ّةامأ ؤ؛1ثا قوله• إلى وانظر آنرأئهJه، 
رسولهمعلى واقياتهم دينهم، لحرمة وانتهاكهم ربهم، أمر عن فسوقهم هو 

هييمئلؤزه لئرر نثة ءايق منها نتتتتغنا ؤوق؛و بقوله؛ القصه حتم ثم ونبيهم، 
بهم.الله صغ عما الخبر وقيل الحربة، منازلهم آثار 



-تعال-الله إل يوسضُا، دعوة 
دبمأثِآووألبجي

همقلؤى كلكأ عتقا ر»ادا أركن إثآ ؤا آلمن ألكف ءانئ بثك ٠^١^ 
ميه،ين يكنت يون آلمزءاد( سا إقلئ أؤحتءآ ية ا)مصمرر لحس عثك ثقس عتن 
ثآلثننوآلثث1زا عثز أث ثأتت إي( يأبمي، لآّي يؤتي ئاث( إي و نن 

إةكدا أك ئبجدإ إنوتك عق رء؟ئ شمي( ث؛" تتى ثاو و ث5ءدئ ن، نأتمم 
ثأوبلال'أآمن رثيتك ره تقاد و؛ئلأى . يبمل عدو محيمء آلشتثر< 

ربلثإة ؤبمتى اوي ثل،  otأبوه عق أثثها َكآ ينمون ؛١^، وعق عثك نمثتم ومث 
ا-ا[.]يومف: -تكره علسر 

ألثزءاله،نزا إقك أؤحتنآ يثآ هين أنس علتك ئقس زبجإ )١( 
؛- —تعالئ قال، المتابعة، اللغة في وأصله بعصا، بعضه الخير اتباع الممص; 

ؤقنذو\—تعالز- وقالر أثره، اتبعي أي [؛ ١١]القمص: ةنسيه لاقني، ؤو،ذأ( 
وإنمااتباعا، ريتبعانهما  ١٠قصصا يقصانهما أي• [، ٦٤ت ]الكهمادصصاه ءاقايهما عق 

الأنبياء*من غيرت عن خصوصية ذكرء ريكتسب ت، ص ين وعن صبنا آن الم فى هط' يوعذ ذك ورد )١( 
شإلا ورئ ألهد؛ غير في ذكره يرد ونم اسمه، حملت واحدت سرر؛ في وأحد ماق في نمنه وزدت إذ 

نومهفرعون آو مزمن تدكر إطار في والثاني: ٠ ونوح إبرامم ذكر مياق في الأوو: موٌبن* 
يه.حاءبما وتدكيرهم موس قبل إليهم يوسم* يعثن 
العقدي.ومضمونها اوة اورّمنهج في أنموذجا ءيلإ يوش نمة وتعد 

)عمرو(رداا-باا(. الأنبياء: رسالات انظر: 
ايمتتايعة.الأحبأ'ر عو فالقصاس الأثر. نتع رهر * القص من )٢( 
الأحلام.تعبير وهو المعنى، من إليه تؤول ما يان )٣( 
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معlu٠ليبلغه فشيئا شيئا يسعه الحديث يفقس الذي لأف قصتنا؛ الحكاية سميت 
منالأقتصاصري، بمعنئ مصدرا يكون أن يحتمل لأية ا هذه فى والقصحم 

منيكون أن ويجوز إرسالا، يرمله أرمله يقال كما وماقه، طرده ت الحديث، ةهس 
وهذامقدوره، أي؛ الله؛ قدرة هذا كقولك بالمصدر، المفعول مية تباب 

عنحملناه فإن مرحونا، أي؛ رجاؤنا؛ وهذا معلومه، ت أي محلان؛ علم الكتاب 
منوالصاد القصة، إل لا البيان إلي عائدا الغس كان الانصاص وهو الصدر 

لأفالإعجاز؛ حد إلئ المصاحة في بالغة فصيحة الألفاخل هذه كون الحسن هذا 
فيالسورة هذه يشابه لا منها شيئا أن مع التاريخ، كتب في مذكورة القصة هذه 

تكزرت.ؤإن المع على وحفتها بيانها، وحسم• فصاحتها 
أنهالقصص أحسن كونه معني كان المقصوص علئ القصص حملنا ؤإن 

فيليس ما الخلق وتهذم، النفس، تربية ووسائل والعجاب الحكم من حرى 
لقصهما من ه غي 

هالتكما الغايات، هذه لأمثال الكريم كتابه في الله سامحه فقد عجب، ولا 
ال؛ومح[، ١٢٠ري! ]هفوادلث٤و يدء شت< ما ألر؛سل أنباء يى عثك مص ^٥١؛؛ 
١^ههديى وكنكن يمرن .ثديكا ما ألأثف لأول بمأ ممنيم ؤ، 'كاتئث 

[.١١١]يوش: ئؤهوفه دمءَ وئثئ وهدى شء ءًففي وممسل ثديه لم 
يقولم الغايات، ط0 لأمثال ميز ثد الكريم القرآن ني القمعس دام وما 

أمورمطالعة من ينقلها وترويحها الحياة، ملل عن ؤإبعادها القس إيناس لمجرد 
كثيرإليها يعمي التي القصمية الروايات في الحال هو كما سهلة، أمور إلئ شاقة 

الكريمالقرآن حواه الذي القصمى يكون أن وحب = الغرضي ذللئ، لمثل الناس من 
ا.أ القصمم أحن 

لقبّيرّق قصة مرق وبيان ٠ أكتجزه ؤأ-صض تعالزت توله حول نفيس كلام ر الإّلأم ثيخ يقول 
تانقانى القصص من 

ا.شرل إن ونل ممدد، إن نل القمم• وأم •• 
أصلك وت الكلم، امن ;كلمك، يقاو: كما الاضاص، احن _!، ض نحن انمن تل: 

البيان.أحسمن لك نبين نح»ن ت حاج اد قال اليان، 
=. حقيقتها علن بالقصة ياتي الذي والقاص 
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الكسر.نصص في يقال ذلك فإن العامة. بعض يظنه كما نمة، جمع بالفتح القصص ولبس ■ ■ •
بالكر.نمص وجمعه مفعرل، بمعنز فعلة يقم، الذي والحدث الأمر هي والقصة نمة، واحده 
ظنواالماس بعض وص بالكسر القصمحر أحن يقل لم بالفتح، كى ققذن ثفس ؤءتث وقوله- 

المفسرين!من طائفة هدا وذكر يرّق نمة القحة تلك وأن بالكر٠ القممس أحض المراد أن 
القصص؟أحن ب لم : ذمواثم 

القصة.هذه ثضمءت ما والمكت رانحكم العبر من تتممن نمة القران قي لبر لأنه فقل■ 
.ومنتهاهابداها ين الأرقات لامتداد ونل: 
وكرمهاللفا، عند تعاطوْ ما ذكر عن ؤإغضاته أذاهم علئ وصرم ؤإحوته يوش محاورة لحض ونل: 

العفو.في 
والطير،والأنعام والجن، والإلمر والثياطين، والملائكة وانمالحين، الأنبياء ذكر فيها لأن وثل' 

وحيلهن.ومكرهن والماء، والرجال والجهال، والعلماء والتجار، والممالك، الملوك وسير 
..المعاش وتدي• والمعاقرة. واليامحة. ط ارؤي وتعبير والبر، والفقه. المرحيد. ذكر ■ أيما وفيها 

.والدنياللدير■ تصلح التي والفواثد المعاني ممق فيها ك التحص^ أحن نمارت 
والمحبوب.الحبيب ذكر فيها ث وفز 
أعجب-بسى ®أحض" ونز 

والخبرالمبأ هو بالفتح "الممّص" أن يعلم من منهم القصشر؛ أحن يوش نمة يجعلون والدين 
حهالوهؤلاء بالكر، القصحر أحن الراد أن يظن منهم وكثبِ والأنباء، الأحبار احن هي ويقولون 
حطا.القولم' وكلأ بالعرية. 

أحنفي يدحا ومما الله نمه مما هي ل ٠ وحدها يوذ نمة القممر( )أم بقوله: الراد ولمر 
آلمهام نن إيم رمت يثالأ إلا ثذد ين ائتنا ٩ ووة: الآخر ني نماد نال دلهذا القمص، 

١:،؛■^١ ٧١بمي؛ك ثم أ'لآيرء وص؛ تهم بمن أقث َةادتث- كم تنئلزرأ ؛؛، jVذ؛سبزدأ أنذ 
ءيئأنث ولا,رد ئنآ" تن نني تزق ًظذبجأ؛؛؛•نم ق انم رثلوأ ألرنل أنثيئس إدا تق و تبمحة 
أوىمب,ى ولهقن ثرن ثي،ثا َ؛ائ نا ألأنس ؛؛؛jJ ءأنْ فثب،؛م 4؛ ماهث ليذ © أمحه اأم؛ِ 

وأمالمزين. تمم ني العرء أن من غ؛مئه، ش لنئ رس.ى _• ًًففي يشل تث 
•بالص •ّءابءم كده, س ءاب م، الطر 

كير.بكير يوسف نما من واثرف، أسملم وغيرء ترعون ُع ته جرى وما مود نمة أن المعلوم دمن 
ُنأكثر و٠لولها وبطها غيرها من أكثر الله تاها القرآن، في تذكر التي الأسياء نمص اعظم هي ولهذا 

يوسف،نما من اعفلم المرسلين- س وغيرهم وئبيؤ وصلح وهود الأفاء"كنوح سام ص منل 
عادوهلم . يوسفعادوا الذين لأن وذللث، يوسف. نمة ش ولم القرآن. في القصص تلك الله ثل ولهذا 
وابتليالله. واتقئ فعبر رظالمره له أبيه محبة علف وحدوء دنيوية، عداوة عادزء ل الدض علئ 

أيضاوابتلي هذا، وفي هذا في الله. واتقن نمبر الفاحثة الئ لعام وبمن ظلمه بمن علميه الله صلوات 
؛الملك.
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أحسنوهي القصص أحن من قمته فكانت ، وهداهذا في الله واتش فصر، والضراء بالراء فايتلي 
القرآن.ز تقص لم ام اقصصب من 

فييذكر لم من ليس لكن بالملك؛ ويبتلون الفاحثة إلئ ويدعون ويحسدون يظلمون قد الناس فإن 
والاحرقالدنيا في العواقب أحس عابه كانت من فيهم ولا دوّش، مثل وصبر الله اتقئ ممءن القران 

يوسف.مثل 

•غيرها ْن أحن جنسها في هي منهما كل القرين، ذي وقصة الكهف أهل نمة أن كما وهدا 
فيكانوا الدين الله أولياء نمص أ-همن الكهف أهل ونمة الملوك، نمص أحن اكرين ذي فقصت 

الفترة.زمن 

يقصه،لم مما أحن نهو كتابه في نمه ما كل يتناول آلقثمزه أغن ٥،^، ئقس ؤعس تعالزت فقوله 
القرآن.في تحر ما أحّءن يرسف نمة أن المراد ليس 
مماأولئك عودي ما وأين الرسل؟ من وغيرهم وإبراهيم ونوح لموس جرى مما ليوسف جرى ما وأين 

أجمعين؟عليهم الله -صلوات يوسف من درجتهم وعلو الله عند أولئك فضل وأين يرسف؟ فيه عودي 
يوسف؟نصر من أولئك نمر وأين 

شيَمحتا فث نثء جث ٠^١ ط امحن ي وثن ^١ ؤجث;لش نمالئ: الله  JU^١ يوسف فإن 
١لمغللمومأن انمرة من فيها فكان تابوا، ثم ظلموء، الدين الله وأذل .ه ألثجيثذ أجر ثيح ^٤" ثاء 

وانعنه، ويعفو عليه الله يتوب قد الحاسد , ٠Jالفلاوأن العاقية، له كانت الله واتقئ صر إذا المحسود 
عليه.نمر إذا لمه ?iL عن العفو له ينبغي المغللرم 

منوحاربو٠ عادوه الن.ين له الله أذل وقد الكعبة باب علن قام لما مكة فتح يوم اليي اعتبر وبهذا 
قالكما لكم ئءل |ني فقال: كريم. عم وآبن كريم أخ نقول : ق\ف\نائلون؟ أشم -فقال: انمللقا، 
الن-و-مااقه.أتحم وهو ثكم اثن يئغر أبرم عثكأ ثريب ^لأ • لإحرته يوسف 

إليهوتوبي الله فاستغفري بذنب ألممتح كنته إن : لهاوقيل عليها رافتري ظلمح، لما عائشة وكذلك 
■تا و اكثنارأ ؤاقث يبل يوسف أبو قال كما أقول : كالآمها في فقالح، 

ذلك.وغير والذنوب الفواحش عي بدوا والختلئ والحسود للمظلوم العبرة من أنواع يوسفج نمة ففي 
اللهعبادة إلئ الخلق دعا أنه نمته كاث ممن ونحوهم، والمسيح وموسى ؤإبراهيم نوح نمة أن لكن 

به؟آمن من واذوا وآذوه• فكذبوه له• ثريك لا وحده 
لولافإنهم باختيارهم، وعبادته الله محة في وأوذوا فعردوا الله، نمادة منهم اختيارا أرذوا هؤلاء فإن 

•أوذوا لما الله عبادة إلن الخلق ودعوتهم إيمانهم 
يوسفمحنة كانت، ولهدا اختياره، بغير أبيه من يرسفا أخذ كما اختياره، بغير أوذي من بخالق وهذا 

وأجرهالله، عند ودرحته إيمانه من آعفلم = الله محصية علئ المجن واختياره العزيز، وامرأة بالنوه، 
لهء.إخوته فللم علن صبره من 

وامرأةبالنون، ءبمؤ يوسف، محنة أن الشيخ: ومراد واضح، قلق البارئ هذه في و(: )عم ]نلتح 
—له[• إخوته ظلم ومن • أبيه من باخذه محنته من أعظم والجن، العزيز، 
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jclيرد ؤح==قئبم فيه: تعالئ قال ولهذا بذلك، يعظم مما أعظم بهذا يوث يعظم "ولهذا قاوت ثم 
فالأولالمصاب، علئ الصبر مع المعاصي عن لكنمبر وهدا بمادثا ثى إئم 5لمنثآأ الئرء 

الله.أولياء المتقين صبر وهو أعظم 
صديق.إلا المعاصي عن يصر ولن والفاجر، البر يفعلها البر أفعال انتستري؛ الله عبد ن سهل مال 

نبيا.صديما كان عليه اله صلوات ويومم، 

البم'ثم•نئو سلا امءم صر يْبّ لم وص ^■^٠ لهذا دبمَ ا-نمادً بمر يظلم س وأما 
والقفانل،المح،اسر* من عنه فعفوء له، وحضع ظانم J١فتاب ءالالمه، وقهر المظلوم نكن إدا وكذللثح 

وطاعفلأمرهم أجمع والولاة الملوك حلم فإن الدنيا، وعنانء الدين أهل من كثير حلق يفعله هذا لكن 
الناس.لقلوب رناليفهم لهم، الناس 

الدواعيء كش محم منه حرفا ولا لمخلوق رجاء لا لله، الغالب والهوى الشهوات عن الصبر وأما ■ •  •
يناالأ أنن أكنن يوش: نال كما ذلك، علئ الطويل اس وانمادء انفاحنة، نعل إل 

تعالى؛قال كما المتقين، وأولياته الصالحين الله عباد حيار في إلا نظيرء يرجد لا لهدا إبوه .'دزي 
قالالذين المخلصين الله عباد من لهذا آلثشيرث؛يم٠ بمايد١ يذ إثم ثآلثنثاء ألثرء عثم إم-يئ ؤ^كذئإك 

يلبن؛ك ؛ثادى ^^١٤ فتهم؛ تعاد الله 
حسنة،به له كتب لله تركه لما به هم الذي الهم ' باأصلا، ذنب الصديق يوسف، من يمدر لم ولهذا 
لموإن وغيرهم، ونوح وداود كآدم الأنبياء توبة ذى كما وامتغف-ارا، توبة سبحانه عنه يذكر لم ولهذا 

إلنبالنسمة حنات هي أنم أمور من نوباتهم كانت، ؤإنما الحمد، ولله حنة، فا الأًن-يا، أولتك عآن يذكر 
ذلك.قي ؛ وصب وتقوا0 انفاحثة دواعي ض' به ابتلي فيما ٌظت*,ّ لترسفذ يعرف لا ولهذا ٠ غيرهم 

بمبفكيف، ٠ إنمحوته ظلم علكن، صبره من أعظم الفاحشة يقعر لتلا الأذى على الصبِ كان ؤإذا • ■  •
بالمعروفوأمرهم وحده، الله عبادة إلئ دعوتهم مءن يه أمررا ما يتركوا لئلا المكذبين أذى على الرسل 
المنكر؟عن يلهيهم 

هيالله كالمة تكون أن به مقصودا الجهاد كان إذ الله، سبيل في الجهاد جنس من هو الصبر فهذا 
الأعمال.أفضل فيه والصبر ظلجهاد لله، كله الدش وأن العيا، 

فىنفه جاهل الذي المّجاهد وصب عنه، نهى ما هج الذي جر المه صر المعصية تلك على فالصبر 

ثموشيطانه، نفه جاهد إنما الذنب زك عد الصابر رالمهام رالاطن، امم'ه الله عدو وجاهد الله، 
المصاب.صير المظلوم وصبر لله كله الدين ؤيكون العليا هى الله كلمة لتكون الظاهر، الله عدو يجاهد 

هرالله أن ستشعر ذاك فان الماس، ظلم من ه نفتهبر لا ما ه نفتصبر سماوية بمصيبة المصاب لكن 
فإنالماس ظلمه الذي المظلوم بخلاف الثأر، وأحذ والمعاقية الدفع من ه نففتياس هذا به فعل الذي 

وأعظم،أقفل الممسة هذه علل فالصبر منه، ثاره وأحذ وعقوبته لفحه يمكن ظالمه أن تتثعر ه نف
علنفيصبر ذلك، قدر الله أن يعالم صاحبه لأن يكون وهذا وسلامه، عليه الله صلوات يومق، كمثر 

يحب،والله الناب عم' وانعافيم' الغيظ الكاظمين ثواب لينال أيما ويكون ماؤية، اليممانبح كا ذللا، 
—بذنوبه ذثلئ، أن يتنعر صاحبه أن في ك يثت النوعي■ وكلأ للناس، ألغا من قلته ولملم اوماحسنبن، 



ايجنعوأن ا عليه واجب الصبر ذلك أن ءي«,ِى وأيصا ويتوب، ويتغفر سيئاته، يه الله يكفر مما وهو 
كه.يعاقب مما 

•الأعظم الله وباب العابدين، ومستراح ن الدنيا جنة الرصا أن رأى = الرضا إلئ ارتش وإن 
تدعوهذنوب عن وصوته سيئاته وتكفير الله إر وقربه ودينه قلبه صائح من فيه لما نعمة ذلك رأى ؤإن 
انمم.هدم عر الله شكر والجن الإض شياطن إليها 

فضلمن هو بيا وعلمهم الأمور بهده الناس ومعرفة الأمور هذه في نشترلث■ والأدمية السماوية فالمصانب، 
تبايثامتباينة وغيرها المحاتب في الناس أحوال كانت ولهل>ا عباد0؛ من يشاء ممن على به بمن الله 

.عفليما 

القادرللرب يلم الصر مع فهر له الخالق وهو وقفاه الله قدره أمر هدا وأن القدر العبد شهد إذا مم 
بحسنله المدبر المحن للرب تسليمه يلم وقد الصابر، حال وهذا يشاء، ما يفعا الن>ى المالك 
أصابتهوإن له، حيرا فكان شكر سراء أصابته إن I له حيرا كان إلا قضاء للموس يقضي لا الذي احتتاره 

.الشأتمِ يورث وهدا له الله احتيار بحن لحلمه راض تسليم وهدا . . له حيرا فكان صر صراء 
عظيمة.بنعم عليه المتفضل إليه المحن للرب تسليمه يلم وقد 
شاكر.غير رافس تسليم تسليمه فيكون نعمة هذا ير لم وإن 
فإنهيفعله، ما كل على محمود وهو لداته، يعيل- لأن المستحق هو إلا إله لا الذي لله تسليمه يلم وقد 

ًحلقه ما كل على وحمده وعبادته لمحبته متحق وهو لحكمة، إلا شيئا يفعل لا رحيم حكيم عليم 
صاحبحبينهم وس الجنة، إر يدعى مءن أول هم الدين الحامدين من وهذ«ا حامل•، عابل، عبد تسليم نهدا 
.لواته تحت، دونه فمن وآدم الحمد لوا" 

عرفحيث، س بقضائه ء ورصا لله حمدء يكون لكن عليه، الله س ونعمة له. حيرا القضاء يكون وهدا 

الصائرةعبادته ص وحمدء ورصاه صبره فثاكون له ثريك لا وحده الألوهيت لاستحقاقه وعبده وأحبه الله 
للعادةالمستحق هو عفوه والإله الله، إلا إله لا أنه بقلبه بشهر وهدا والشهادة، المعرفة هده عن 

ناقصانمشهلءان فإنهما ونعمته إحسانه مجرد أو وقدرته، ومشيئته ربوبيته مجرد إلا يشهد لم س بخلاف 
البلعكأهل كتبه يه وأنزل رسله به بعنا الذي وبرينه بالله علمه نقمي س عليهما يقتصر ؤإنما قاصران، 

وشهردهؤلاء مشهد والثاني اولنك• مشهد الأول فإن المعتزلة والقدرية الجبرية والقدرية لجهمية اس 
والثناءوحمده ورضاه ومحبته انهيته شهود مع زففنه وإحانه رحمته شبود مع ومشيئته وندرته ربوبيته 

الأولينللسابقين بإحسان التابعين والجماعة السمنة أها س والإيمان العلم أهل مشهد هو ً ومجده عليه 
والأنصار.لمهامِبن اص 

كظمفيه فله المؤمنين يأفحال يكون وما المصائب، عموم في للموس يكون هدا أن ت هنا والمقصود . .  .
الناس-عآن والعفو الغيفل 

الداعيقوة مع الفاحشة عن الحبر ذللن، من وأعلى ، هذ-ا له كان عليه الله صلوايت، الصديق ويوسف، 
الطاعة.عش الصر من وأعغلم با انمبر. ذلك ص أعظم الصب فهدا إليها، 

.حسنه به له كنب، لله تركه هم إلا منم موجد ولم *١ مطإها الديب، على صب ويوسف، . ..
=مجتر والجلوس السراويل. حا •' مثا المقدمات. بعض منه وجل- أنه المقرين ِ• ءلاJفه ذك وقد 
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—تعالئ—،الله لقضاء ياي؛ لا أنه السورة هذه قى القصحر قواني هن وسترى 
العالمواجتمع ومكرمة سعادة ،ان لالآوقضى لو ~تعالى~ وأيه قدره، من مانع ولا 
هذهمن سرى وكذلك سلا، لذلك وجدوا ما له فذر ما يمنعوه أن علئ كله 

منذلك غير إلئ والفوز، المرج الصر وعاقبة الخذلان، الحسد مغبة أن القصة 

ه.الني عن يقل لم محيا فإن به، يصدق نقلا منقولا محيا ئ لكن ذك. ونحو لخاتن- ا ً
مدينهايجرز لا ولهذا . صدنهايعزى لم ه النبي ص ننقل لم إذا الإسءّاتيليات محيء ومثل 

القرآنخيل ألمنثآأه ألئنء ئثم لترى ؤح:ىثإش ت القرآن في يقول تعالى والله - بدلتن إلا تكن-بمها ولا 
ذكرب ليس والقرآن . محنهاكاب صغيرة فعل ئد كان ونو مطلقا والمحنا، السوء عنه صرف أته ضن 

توبمه.

عليهالله وتاب وتع ند يكون بل عنه صرف قد ذك يكن لم والمحنا، الو، أنواع بعض منه وتع ومن 
.هذا حلاف علئ يدل والقرآن منه، 
المرأةلكانت المقدمات هده منه يدن ند كان رلر ٠ مرء من عليه ^٠٢٠؛؛ ما أنهن له المرة نهدت وتد 

وولمنذلك؛ مع ونالت صرء من عليه علمنا ما وقلن شهدن اللاتي المسرة محن ومي ذلك، رأت قد 
الأئنيئه.نى ؤإئم قيسي، عن رددقم ؤأئأ ت وقاك ةنتأملميم قلمي• م زردقم 

لمالقلب في الهم فإن سوءا، محنه تر لم المرأة أن علن ذك فدل القي، ق محيا في نكرة ^ ٠٢^■وقوله 
فإنهصيتة، ولا حسنة يكن لم مطلقا تركه ولو حنة، كان لله تركه إذا فإنه عليه اطلعت ولو عليه، تطلمر 

السل.أو القول مع إلا فيه انم لا 
منمها والواقع أعفلم فتلك عليهم الله صلوات وغيرهم وعيسن وموسى ؤإبراهثم نرح نمة وأما 

ووعدهونهيه، ٥ وأمحّ آياته ؤإحلهار ودينه- وشالته الله توحيد إلى اكءوة من الأنبياء فعلته فما ~ الجانبين 
الله.عند أعظم هو = أذاهم علئ رانمير لهم- الخكذبيءن ومجاهده ووهمدء- 

صبرالدى م*' أعظم وعنه عليه صبروا وما ٠ أجمعين عليهم الله صلوات يوش محن أفضز كانوا ولهذا 
وعبادتهيوصف طاعن مجن أعظم فعلوه. يما وصبرهم وتقواهم وطاعتهم لله وعبادتهم وعنه. علبه يرمق 
.وتقواه 

مجدس لأندي بم—نيم أقس تدق؛ى ؤُلد ملٌ• في با'ذهم الل* حمهم الذين العزم أدلدا أولنك 
رناإلك أزهمنآ رادئ وتا يي، دش نا البج؛ نذ لثم ءؤ-غ تمالن؛ ينال تِيمه أق بجني وم-ى ُيثءم 
■ه ني تئمأ ُلأ ألذذ محوأ اى نبمتة لأو-محا امحيم ؛؛' يثبنا
لي:شل الصبر في يقتدي أن الرل حاتم أم ريم الثفاعت• الأمم مهم تطلب الذين اشامن يدم وعم 

تناعاولهذا يوصف؛ نصة من أحن فقممهم ققره متعجل ولا ألئثل يى التر؛ي أولوأ مبر َتا ^٠،^- 
موس.نمة صيما لا القرآن في الك 

والقولانيا مفعول إنه ونيل مم—در، إنه نيل قد اأثثم،ه وأنس ^^؛ أن هنا والمعمول • •  ■
ملأزuن.

.ء،. . المقصوصى في اصتعماله غاب فقد مهدرا أصله كان ؤإن ، يه مفعول القمص أن الصحيح لكن 
)سرو(يتصرف. )\\إ\\-س. الفتاوى: مجموع 
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يوصفقصة من الدهن حالي أي• ألثذفيرت؛'ه، نى ميدء ين لكث العبر 
الإلهي.بالوحي إلا علمتها ما لأنك وإخوته؛ 

لت؛ألمَةث نثا ءاقلث شه ألم أثأء يذ ءؤد;لأث، بقوله؛ القمة ختم ولذلك 
بهبمحرون وهم بوش إخوة بربد [ ١٠٢]بمومشت بمريذ،ه ؤبمم همم محعنأ إل 

الغافلينأو الرصل، أخبار من تعلم تكن لم ما علمك الله ولكن عليه، ويتامرون 
َئثما همأ من ;٤^٠١ إدك أنمحآ ءاؤوكث'ل1ك ت ل فا كما ذلك، قبل لشريعة وا الدين عن 
[.٥٢أ'لإنقه وي اوئنب ا ت^ 

ؤ،رأتلإلم ؤآثمم وآلثس َلإةا عثز أث ثأث إيى قأت ق ِدوثئا ثاد وإد 
أفتلنإن َكوا ^؛، مكدإ إ-نوتك، عق رءيائ قثمن لأ بمي ،،J، و شمدئ 

ءقؤتيعقوب لأبيه وقوله  ١٠إخويه مع أ؛ ووسف-لقصة بدء هدا ماأت>ه ■عدر 
.كوكتا عشر أحد رأيت إني 

والشمسعشر، أحد كانوا يوصفة إخوة أل العلماء منه أحد وفد 
الكواكبأعظم وهما والقمر، الشهسل رأيت أي• جدين، ما لي رأيتهم والقمر 

لخطريعقوب والده فطن وقد لى، حاصعين الأرض هده أهل بها يستضيء التي 
له،المقدر الخير ذلك علئ حدته ذلك٠ منه ّّمعتا إذا إخوته واف الرؤيا، هده 

ذلكعلل تم كيدا، لك مدوا إخوتك علئ روياك تنمص لا بش يا له: فقال 
عليهم.لهل يلأف عرصة وهم للإنسان، متن عدو الشيطان بان 

أخيهم،حسر من أولأد0 بعممة مؤمنا يكن لم عن يعقوب أن نعلم ومنه 
لهيدبروا وأن إخوته، تحسده أن يوسف علئ مشفما كان بل له، المكايد وتدبير 

يكونوالم ووّفا إخوة أل في كاف وحده وذلك عليه، ويقصي بحياته، يودى ما 
قلىمرض يوصف إخوة علئ ظهر الذي الحد ذلك لأف رملار ولا أنبياء 

نالحلاقه. إلن آخرون وذهب الأسياء. من كانوا ءهي يوف. إخوة أن إلن انعلماء بعفن ذهب ل؛( 
ذلك،خلاف على يدل الساق هذا وظاهم ٠ يوش إخوة لرة على دليل يقم لم أنه •واعلم كثير• ابن 

نظر.هذا ونى ذلك. بمد إلهم أوحى أنهم يزعم ص الناس دمن 
ءاقول رنآ إينا ول وتآ ؛أف ؛امى ►ؤملوأ تعادا نوله صوى يذكروا يلم دليل• أر ذلك ■ل-ءى ويحتاج 

ينالإمرايل بتي بطون لأن احنمال! ب وهذا [. ١٣٦]القرة: ت١لأنت١يه ن؛نمبم نإنص ُلتنجل اتبجم 
=من الأنيياء إر حن أو انم تعار يذكر شعوب؛ وللعجم؛ نائل• • للمّب يقال كما الأبايل• لهم: 
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يوش،إخوة من رجل نل عن مط كل ولكن كيردن، لأنهم إجمالا ءذهمْم إسرايل، ض أسماًل 
وتال AryUli)كم: ابن نفسر أءلم«، والنه إله؛، أوحي أنهم هولا، أمال جش دلل بفم ول, 

والبأنهم وخلثا ّلفا الأكثرون عليه والذي للعلماء، نولان ء؛ءبمو يوش إخوة *في • هئن، يوْلي ال
(.٣٦٧)\/لكاوي: الحاوي باشا،'• 

بأنبٍاء،را نييؤذ إحوء أن والأمار واسن انذاو عنيه يدذ رالذي حافل: بيان ني تيمية ابن وقال 
نالمن احتخ 'انما نبأهم■ نعاس الله بأن خبر أصحابه عن ولا بل ■ج الهي عن ولا الغرآز في وير 

أنهوالصواب يعقوب. أولاد بأنهم الأس؟اءل وفتر )زألأنباط(- اء وانالبقرء آيتي ني بقوله لهرا إنهم 
الأنبياء.ذرته في وكان إسرايل«. انو أيضا فيهم يقال كما يزينه• ل لصلبه أولاده بهم المراد لهر 

إسمامل•بى هن كالغاتل إ،رابل بص من نالأسباط 
الأغصان.كثيرت ملمتفه ء ثج اللهط أصا الضرير: صعيد أبر تأل 

ومثليعقرب. ■ ٠٥كانوا الأساط كذلك واحدق. شجرء من الأغصان أن فكما لكثرتهم، الأسباط قلموا 
أتانهدراري يعقوب حفدة والأسباط هو. الله رمول بهنم سوالحين أن انحوكاو الحاقد، بعل ال

تئزةأنئى رظتهي . تدزن ريه، بمي بمدرزتث• أمه تو-ءو ورين تعالي،: ونال عثر• ثني الا 
بنوهأنهم لا أمه• سيهل كل إسرائيل• بني من الأمم هم الأسباط أن في صريح فهذا آمتاه، أتتاثا 
الجمايةمم الهبمل أن ئلحال أساننا، الأولاد مهم -ننثر أن نل كميتهم متئ لا ل عشر. الأنا 

ايا".،•من 
إسرائيلتر يقال: كما ذريته، أراد با لعلبه• أولاد؛ أنهم يرد لم يعقوب. أولاد الأسباط نال: رمن 
حقاأحطأ فقط ادعات ومن المعنز. ولا ١ألفaن عب يدن لا غلط. لصف• يبب لأية ا فتخمجس آدم. وبنو 
■تا

غيهمكانت حينتذ وم■ الختقدمة، للأية مومئ عهد من به■ نوا إنما أمباظا كونهم أن أيقنا والصواب 
ذكرلما تعالئ الل• أف هذا يوين. ومما يوسف. إلا موسى تبل نبي فيهم كان أنه يحرق لا فإنه النبوة، 
يذكرولم معه. ومن يوسف فذكر الأيات، ونثنزه دود يرثني، ؤدبن قاون ابرامم ذرية من الأنبياء 

معه.نذكروا يرش نبئ كما نبتوا يرش إحوة كان فلو الأسباط، 
■م■تال كما النبوت، نبا كان ؤإن النبرة. يناسب ما والثناء المحامي من الأنببا، م يذم الله فإن وأينا 

بنيوصف الناص •أكرم ت الحدث وفى كذلك. يوسف نى وناو الأية- آئدء.-ه بج ؤرثا ت مرض 
ض"•س نيا من محا بن إسحاق بن بمقرب 

معهفعلوا وما يرصف نصه قص لما تعالن وهو الكرم، هل.ا في ثاركوْ قد كانوا أنبتاء إخونه كانت غلو 
صطولا النبوة. بماّب ما س^الهم من بميم ريم أبيهم، من الاصتغنمار وطلبهم بالخطيئة اعترافهم ذض 
عنهمحكئ إنما ل ^٠ دون ذنب ص ذم كما باه؟ تربة عنهم ذي ولا ل الأسا،• خماض من 

قعا• ٧٠١- يعدها ولا النبوة قبل ~لأ ا'لأنبياء ب أحي م" سبحانه ذي ولا الامحتعفار. وطلب الاعتراف 
والكذبالكمر بلاد إلن وبيعه الملم وإرقاق الرحم دتطيعة الوالد عقوق من العظيمة. الأمور هذه مثل 

—لنبوتهم، الموحبحبح والاحتماصى الاصهلفماة مب، ٌينا شيئا يحك ولم عنهم، حكاه مما ذلك وغير البين 
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إخوةذنب لكن ولو الحياة، هدم في دام ما صاحبه يفارق لا أن شأنه من 
،بعدها وفارقهم النبوة قبل وير ذنب إئه ؛ لقلنا الحد وراء شيئا معه يوش 

،بالقف يتعلق نفى مرض وهو أما الحين، ذلك فى معصومين ليسوا والأنبياء 
والملك،الرسالة ناحيه من شأن له سيكون لأمه يوش؛ أخيهم على حقد هو ثم 

الأحوال،من بحال الرسالة أو النبرة وبين المرض ذلك بين نوفق أن الصعب فمن 

يومف.عن حكاه ما بخلاف ٠ ذلك يخالف حكاء الذي ل ي —
منكان زلو ٠ ذم غا لأية ٠ يوصف مري موصى ثبإ نبي مص أهمل يأّب لم أنه على يدل آن لذ ا إن يم 

منهميكن لم أنه علم ذلك يكن لم فلما نثرته، أحبار وفلهرت محصر، أهل دعا ئد لكان نى يرمق إحوة 
بعصا.بعنها يقوي متعددة رجوه فهذه نني. 
فملهالشام؛ إلئ بنمله وأومحس أينا؛ وهو بمصر، ماتوا كلهم يوسم؛ إخوة أن السير أهل ذكر وقد 

موس•

الأّباتلإنما كذلك. وليس الأّساءل، هم أنهم ظمن مءن حصل نبوتهم دعوى في الغلهل أن والحاصا 
أبناءبالأّبامحد المراد كان ولو عفليمة. أمة بنط كل مرّئ، عهو من بائنا أّيئننرا الذين ذريتهم 
إسرائيل'١"بني لفظ على ءرالآ'بباطاا لفّظ واحتير وأبين• أوج فإنه ا وبنيه* ااويعقوب لقال؛ يعقوب 
جامعأعلم؛لا، والله موسئ. عهد ممن أسساظا تقهليعهم حين مآن فيهم حصلش إنما النبوة أن الير 'لأثارة 

)ثبم'آ-بمه؟(.الثالته: اوسوءة المائل، 

الذينالأسباهل وهم توبتهم٠ بعد نباهم م أخبر• بما يوصى إخوء عن الله أخبر *وقد •' بنبوتهم قول دله 
توانفلر (، ١٣٥)U/ت المنة منهاج  ٠٠ء'ا والنعمران وآل البقرة سورة في أوترا يما نرمن أن أمرنا 

)عمرو((. ٣١)•ا/• مجموعالفتارىت 
الناس،ص قليل إلا منه يخلص ذلا غالب مرض وهو النمس أمراص من محرض ااالحسدا' أن "والمقصود زا( 

يخفيه.والكريم يبديه اللثيم لكن حسال، مءن جد خلا ما يقال؛ ولهذا 
فيعمه ولكن لاث\٠ أبا لا يوسف إخوة أناك ما فمال؛ اJمومن؟ أيحد البصري؛ للمص' قيا وقد 

.زنانأيدا به تعد لم ما يفرك لا فانه صدرك٠ 
والعب.التقوى معه يستعمل أن فعلته لغترء، حسدا نمه في وحد فمن 

منيعينون محلا الخحسّود، على يعتدون لا دين عندهم الذين الناس من وكثير ه، نفمن ذللت، فيكرم 
يذكرونولا ذمه على يوافقوء لم أحد ذمه إذا بل ا حقه ص يجب بما يقومون لا ايصا ولكنهم ظلمه، 

آذلك في حلون مم حقه في لمامور ا ترك غي مدينون زهرلأء لمكترا، أحد مدحه لو وكذلك ط محامده 
هءنعلى وف ينص ولا مواضع، في أيما ينصفرن فلا ٠ حقومحب يبخسون أنهم وج'اوهم عليه. محتدون لا 

المحسود.هذا ينصروا لم كما ظلمهم، 
يعاقب.فذلك فعل أو بقول اعتدى من وأما 
)•ا/آ"؟ا(.ت الفتاوى مجموع بتقوا٠اا٠ الله نفعه = الظالمجن في يدحل فلم وصبر، الله انفي وممن 

رعمرو(
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القومعانة من هم بل أنبياء، أنهم الناس يفهم ألا في كافيا وحده ذلك وكان 
الرسالةأو النبوة كانت إذا فكيف الناس، بقية علئ يجرى ما عليهم يجري 

منولا الكتاب من نص فيهم يرد لم الإخوة وأولئك إ قاطع! بنص إلا تثبت لا 
بأنهمالقاطع التنمح ورد ؤإئما رسل، أو أنبياء أنهم على يدل الصحيحة السنة 
لهمشاء ما أبيهم علن وكذبوا كادوا، ما له وكادوا دبروا، ما ليوسف دبروا 

٠رسلا أو أنبياء الأخوة أولئك يكون فيف الهوى، 
كانواأنهم إخوته علئ رويته يقص أن ءؤؤؤ ليوسف يعفوب تحذير ئد وقد 

خاضعينليوسف تبنا سيكونون أمرهم نهاية في وأيهم الرؤيا، هذه لفهم مستعدين 
منتجر يفهمها التي الواضحة الرزى من وهي له، سيخضعون ابواْ وكذلك له، 

والقمر،الشمس وتاوبل عشر، أحد هم الذين يوسف إخوة سئما ولا الناس، 
يوسف.إخوة يفهمه أن شانه من حلي واصح بالأبوين الكواكب أعظم وهما 

منارة بش-إل-ح • ٠ • يأرل ين ربمإمقا ته بجنيك )٢( 
~تعالن~الله بأل سماوى~ وحي علن ~بّاء يوسف لولده يعقوب الله نبي 
.. . الأحاديث تأويل من ويعلمه للرسالة يجتبيه العفليمة الرؤيا هذه ألهمه كما 

فيلمحها وقرائن يعقوب، الله نبي من فراسة علن ٌبنية البشارة تلك أ0 أو إلخ، 
ويصهلميك،،الله يجتبيك أن أرجو إلى لولده؛ يقول وكانه يوسف-ه، ولده استعداد 

الأمور.دحذلادم ممالوء مستقل علن تدل الي، الرؤيا لهذه اجتباك كما 
الذيالبديع الاجتباء ذلك ومثل أى؛ رئلث4، بجثياق ؤمحةث.لك قفوله: 

لك،العلوية الأجرام تلمك سجود من المثال، عالم في آثاره شاهدت 
عالمفي الرؤيا تلك مصداق ويبرز الخالآئق٠ أسراف علن يمهلفيك رئلثإه؛ 

الناسوجوه لك يسخر العفنام الأجرام لك نحرت كما أى؛ الشهادة؛ 
توطينآلآ٠١دث٤بم ثآويل ين ريشك ج لك، خاضعين لهلاءتك، عنين مل. ونواصيهم، 

الأحاديث؛بتأويل والمراد أقول، ما حمية علن ؛تطلع أي* ءص؛ يوسف لنفس 
النفسوأحاديث صادقة، كانت إن الملك أحسادبث هى إذ الرؤيا؛ تعبير 

——تحالئ الله كتب غوامص تأويل هو وقيل ط كذلك تكن لم إن الشيهلمان أو 

=غلب أنه إلا للرؤيا، عرادف والشر، الخير من منامه في الإنسان يراه ما وهو اللخوي، بالمهس الحلم )١( 
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جعللأيه تأويلا؛ التعبير وتسميه ،، الأظهر؛ هو والأول ه، الأنبياء وسنن 
وهو)الأول(، من إليه، وراجعا المعبر يذكره ما إلئ آيلا النوم في المرس 
الشيءإليه يؤول ما منها براد الكريم القرآن في ت وكلمة ، الرجؤع 
ذؤيه؟ملم برت القرأن من المتشابه ثان في —نعالئ— الله فال فإذا إليه، وير-؛ع 

-الله صفات كيفية من الواقع، في الأيات _ إليه تؤول ما فالمراد \ئ'ه.أ إلا 
قدرتهكيفية أحد يعلم فلا فيهما، وما والنار الجنة من الغبب عالم ليفية تعالى"، 
أهلنعيم كيفية ولا العرش، على استوائه وكيفية والإعدام، بالإيجاد وتعلقها 

لمراتولبست الدنيا، كنار النار أهل نار فلمت النار، أهل عذاب أو الجنة 
العالميذك يليق أحر شيء هو ؤإنما لما، العهود حنس من لها وعولبنها الجنة 

سممإن وأؤثرو أممه إل ردور شء ؤ تزعم ~نعالى~ الله ُال، ؤإذا ،، ويناب•؛ 

•خلانه على الحلم اصتعمأل وغلب انمن، والنيء الخير ني الرؤيا اصتعمال الشرعي الاصعللاح ي ف =
قال؛فهلتع تتادء أبي حاوسث< من محس البخاري أحرجه ما منها كثيرة، احاديثح التفريق هذا علز ودل، 

(.٦٩٨٤)البخاري: اكءءلان«، س والحلم الله، من الصائن "الرؤيا يقول: ه الله رسول سم، 
ماسن أن، كرْ ه الله أن ٠ افطان الن والخلم الله، إلن الروا ثة نفي أعلم والله الخكان ونمل 

ماالرؤيا جعل بان والباطل، الخق بين التفريق فثميع واحد• بام الشيهتان محن كان وما الله من كان 
إلفانهمن نهي لها، حقيقة ولا ي بخيل الوي لأنه ١لنيءلان١ ُن كان I والحلم الله، من كان 

إلنبتها نفي الكثيرة الأحاديث، ذللث، علن دلت، ك-ا للإنسان، ونحزينه ووسوسته وتلاعبه وتثويثاته 
•للإنسان عداوته وبيان الث،يهلان 

عندمن والخلم الرؤيا من كل كان ؤإن الشرعية. الاصطلاحات، س والأحالأم الرريا بين التفريق وهذا 
قالكما نيْ. الن الشر ؤاضانة اله إلن الخي.ِ إفاقة من العبودية أدب علن جار ذللي ا ؤإنه، الله 

•[ ٧٩لالساء: دسلث،ه بن سنثو ين هثقق، وثآ أش بن نستر يى ا*تاءق، ^ثآ تعالن: 
أء' ^٧؛ ١١ءتأ آئأد آم آمحي-، ف، يتن ود أثر لا ؤُأة الجن،• ءن دكنوله 

)عرو(الة: اعل عند ١^^ انظر: 
)عمرو()أآ/ء؛؛(• ير: النففي الزمخشري وأوردء الملف. عن الثاني القول هذا يعرف ولا )١( 
وانظر:بيروت، صائر. دار الماشر: رأى، مائة )؛\/v؟T( العرب لمان اللغوي: الأصل غي اظ )٢( 

)ءسِو((. ١٦٥٨)آبائي كووز المسن والقاموس )آ/ه؛اآ( للجرمي المحاح 
قولهمثل ني التأويل بلفنل الله أرادْ ما ِماد؛٠ الملف عرف ش التأول انقل كان ،ؤإنما تيمية: اس تال )٣( 

هأدم، ثثا ثثلأ آ؛ئ ت تن، ؛>، مذ؛ أمحثت يئدل، ؛ابملم نأي، نوم ئأدة [لا .ظو3ى' ^>، اش عن
؛اولندا>تآني، يوف، ُلل [، ٥٩اء: ]التئأب,إلآه بمثن ؤ' وهق تعالي وئ١ل [، ٥٣]الأماف: 

ءؤو،الا٦[، ]يون،: ا*لأماييي،ه ئأويل بمن، له يعقوب ونال [، ١٠٠]يوش،: ه نل بمن، رءدى 
نيزثايهءظعام ياتcقما يوّسف ونال [، ٤٥]يوفه: ثأريرء؟" أقثبمعفم أئأ أمو تمد وأدل ؛ثيتا عتااةٍء، 

•[ ٣٧]يوسف: ;أثئ4 آن تل، ه نتأهقا إلا 
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مالأأحن به ذالمراد [، ٥٩]الماء; ولض و دؤث أ'لآحي وأثوي يأس مينوة 
نيد،وابن ذي، والوالجزاء، بالثواب، وقتادة مجاهد، فسره ولذللئ، وعاقبة، 

لأنهاعم؛ الثاني لكن المآل،، بمعنئ وكلاهما العاقبة، والزجاج شبة، وابن 
كنفحنثهم ركد ؤ — —تعالئ الله فال وإذا ، الدسا في المآل حن يثمل 

تاوبئميأي، يوم ئأوبثم للأ بغلتحث ئل، . يؤمون هو يتمه ها-ك، ■؛ز عك ءثلتت 
أزتآ سفوأ أوصلواينسل ثكث،سملإاآقك، بمول 

بميمِوثه»كامأ ما عنثم و>نل اقثتثز ئّثوأ ث سل َقئا ألتم، و سن، ثدي 
بتصديقعباس ابن فسره ولدللث، إليه، يؤول ما بتأويله فالمراد [، ٥٣، ٠٢لالأءران،ت 

قتادة:وفال الآحرْإ أمر مءن به أخبر ما صدق، يغلهر يوم أي ووعيده؛ وعده 
بجإوأؤ يما َةدبوأ ؤبل، يوض سوره فى ومثله ، جزاؤه ومجاهد؛ ثوابه، تأويله 
فلهورمن الأمر إليه يرول ما منه الراد [. ٣٩ت يرس لدأوا،لهره يأ؛؟م ؤبما يبلمؤء 

تؤولما ؛يال، أي: ه؛ الآء١دين، ياوبل، ثن، ءؤويشلئه قوله: في يقال وكذلانه صدقه، 
ءؤكأبمي<: يعقوبلأبيه ورة الآخر في قوله ، iUوكل. والأحلام، الرؤى إليه 
أبويهسجود من وقع الخي هدا أي: ؛ ^١٤٠رز جعيها ت ئل، بج، رءتى ثأومث، هذا 

أولفي الذكورة روياه إليه آلت الذي الوايعي الأمر هو له عشر لأحد ا ؤإخوته 
ثألممرؤآلنمم، َلإةا عثر أحن ثأث ،1^، كأبت، ينق.ض ؛، ١١٥^إد الس_ورة: 

الذيهو التأويل وذلك، إليه، تؤول بما الإخبار اثرويا فتأويل س؟دبى،ه<، ؤ، 
وهوالعبر، من وأصله باطنها، إلئ الرويا ظاهر من انمثور وهو تعبيرا، يسمونه 
انمبور،بلففل غيرها أو باحة بالماء تجاوز وخصوا حال إلى حال من التجاوز 

ظاهرمن وأخذ وبا٠لنهاخ عاقبتها إى وظاهرها الرؤيةط لغفل تجاوز المعتر وكأل 
منالرؤيا إليه تؤول ما وهو التأويل، معنى إلئ فيرجع باطنه إل يوصله ما اللقفل 

U-اول وان . ..ى المهي وزك V ١لمأمد فط_ ض وهر واض، الأم الطلي: الكلام اول ن =
ىهو الل: حز في وذلك عنبا. أنم التي انحقيقة نم نهو الأنم الرم وعن ض ين به الله أنم 
٠واJكين•،علوم، الأسوا، : اوغيرهزربيعت مالك نال ولهلءا غيرء. يعلمها لا التي وصفاته ذاته 

)عمرو()؛/U•؟(. التجارم: درء مجهرلا٠ 

)سو()ا/0آ؛(. المر: زاد (. ١٨٧)V/)ت/>آآ(. الطرب،: فير انظر: )١( 
)عمرو()آ/ا-آا(. اب زاد )•ا/'؛آ(، الطرك،: نفير انظر: )٢( 
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يعبرالممر لأل ؛ يرها نفالرؤيا تعبير ان قال؛ من يخالف لا وهو الحقائق، 
وتنتهيإليه تؤول ما ر ويفباطنها، إلئ الرؤيا ظاهر ويتجاوز المس إلئ اللفغل 
الرزبةبمعنى تجي،ء وقد منامه، في الشخص يرام ما هعاى: بوزن وءؤآلنت؛ه عنده، 

أي!الخ؛ • • • سقوبه ءال وعق ٠^٤٧ نعثثه وتر ؤ وقلة، ندور على البصرية 
وؤءاللها، تنمة ويجعله المالiا، الاجتباء من تفادة المالنبوة إلئ بفم 

دلآًخهابر؛يم يل، ثن أبوُإق هثآ أثثها وَكا وغيرهم، بنيه من أهله وانقوو،ه! 
هواليتم، الولد ذبح من وإعفائه النار، من ؤإنجائه خليلا، مهن إبراهيم باتخاذ 

وإخراجعظيم، بذبح وفدائه الذبح، من بانجاته إسحاق علئ ونعمته كبده، قلية 
وماالاجتباء يسنحق من فيعلم ءلئِه! ربكا ءؤإ0 صلبه، من والأسامحل يعقوب 

لكلفاعل العامة النعمة ؤإتمام المذكور، التعليم من عليه يتضع 
.لمصلحه وا لحيه ا تقتضيا حسما شيء 

والأ-حلأم^الرؤى قي العلماء راء آه 
غيرفيها وقال الرزا حقيقة في الناس كادم كثر ٢،: المازري ررقال )٣( 

تدركلا حقائق علئ الوقوف حاولوا لأئهم منكرة؛ كثيرة أقاويل الأسادميص 
أقوالهم،فاضطرت بالسمع، يصيفون لا وهم برهان، عليها يقوم ولا بالعمل، 

عليهغلب، هن فيقول الأ-خادط، إلى ارويا جمح ينب الهلب إب-ى ينتمي فن 
ومنالبلغم، طبيعة الماء لمناسبه ذلك ونحو الماء، في يسبح أنه رأى البلغم 

أنثقئوأث ة\ع\ ه ؤء عقلنا امحلائا وحمقتها !^٠;^ هدْ كشة بيان في الاس اختف إنما )١( 
[.٢١٣ثن£قعه يمط اق ئثا-ث س يدي ثآفّ ألحمر ين نو 

أمورعلى الوقوف ومحاولة والسنة، الكتاب عن إمحّاص-هم هو ٠ الرويا حقيقة في احتالفهم ويب 
بالقول.لا-درك 

(.٤٤)المن: أهل عند الرزق : اظ 
الا-ين'محني محمد تحقيق:  ٢١)؟/U• الإّلأمين مقالات انفلر: الروي: في الناس أقاويل في دانظ 

نمرمحمد بتحمق ( ١٢٤ره/"اآا، والنمل الممرة، الهضة مكنة ه، ( ١٣٦٩)م الأولن، الطعة 
هّ.( ١٤٠٥)الجيل دار وعميرة 

بيروتالآمي، الإّالعرب دار النيفر، الثاذلي محمد وتحقيق تقديم ( ١١٥)م/ لم مبفواتي المعلم )٢( 
م.( ١٩٩٢)الخانة الطعة 
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وإنوهدا ، آحرْ إلئ وهكذا الجو، في والمعود النيران رأى الصفراء عليه غلبن، 
اظردت،ولا دليل، عليه يقم لم لكنه به، العادة الله يجرى أن وجاز المل، جوزه 

إلةيقوون قة القلإلئ ينتمي ومن غلط، التجوض موضع في والقطع عادة، به 
بعضحاذى فما كالنقوش، العلوي العالم في هي الأرض في يجري ما صور 

تحنكمالكونه الأول،، من فادا أشد وهذا ت قال فيها، اننقش منها النقوش 
العالمفي يجرى ما وأكثر الأجسام، صفات من والانتعاش عليه، برهان لا 

السنةأهل عليه ما والصحيح ت قال فيها، ينتفش لا والأعراض الأعراض، العلوي 
حلقهافإذا النقغلان، قل—، في يخلقها كما اعتقادات النائم قلب في يخلق الله أن 

عاىمنها وقع ومهما الحال، ثاني في يخلفها أحرى أمور على غلنا جعلها فكأنه 
علئعلامة الغيم حلق الله أن ونظير0 لليقهلان، يقع كما فهو المعتقد ، حائف

مابعدها فيقع المللث، بحفرة تارة تقع الاعتقادات وتللن، ، يتخلف، وقد المهلر، 
—تعالئالله عند والعلم يضر، ها بعدها فيقع الشيهلان ؛*حضرة أو يسر، 

بهجاءت عما إعراضهم الشرعيين غير تخليعل سبس، القرحليي وقال 
غيي،وقد النفس، ادراكاتؤ من الرؤيا أف ذلل، وبيان المستقيم، الطريق من الأنبياء 

إدراكاتها،علم نعلم ألا لأولن فا كذللئ، كان وإذا النقص، أي: حقيقتها؛ علم عنا 
جمليةأمورا منه نعلم إيمّأ والبصر السمع إدراكات من لنا ، انكشفمما كثير بل 
تفصيلية.لا 

الأنبياءرويا وهي المالئة، قسمين! في تنحصر المرائي جميع ثم قال؛ ثم 
علناليقغلة في نفع الخي وهي بندور، لغيرهم تقع وقد المالحين، من تبحهم ومن 
أنواع؛وهي بشيء، نذر لا التي وهتم، لأصغاث، يا النوم، في، وقعت ما وفث، 

يتبعه،وهو رأسه قعل أنه يرى كأن الرائي ليحزن الشيهل-ان تلاعب، الأول؛ 
•ذللث، ونحو ط ينجيه من يجد ولا هول، في واقع أنه رأى أو 

ولحوممثلا، ال٠حنمات يقحل أن تامر0 الملائكة بعض أل يرى أن الثاني؛ 
.عقلا الم،حال من 

نّيحوهو المحدث،، الفقيه المالكي القرطبي ١لأتماري إبراهيم بن عمر بن أحمد الهباص، أبو هو 
ه(.ء-٦ه٦ V٨)الفر القرني 
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فيهو كما فيراه يتمناه أو اليقظة، في نفه يه تتحدن ما يرى أن الثالثت 
علئويقع مزاجه، على يغلب أو اليقفله، في عادته به حرت ما رويه وكذا المنام، 

)اه(.ظولأ(الا،\و\ض وعن ^١، الحال وعن غانا، المقبل 
ماانمام، نمير ني الأنام رتعطير كتابه مقدمة في النابالي الثيح وقال محي 

مصه.

منامهفي يرى النائم إل ت يقولون الملحدش من قوم الرؤيا دإدهلال قال لاوقد 
والموادالأجداث رأى السوداء عليه غلبت فإن الأربعة، لتلباتع ١ من عليه يغلب ما 

والرموالمعايبح النار رأى الضراء، عب غلت ؤإن والأفزاع، والأهوال 
والأمواج،والأنهار والمياه البياض رأى البلغم عليه غلب ؤإن والمعصفرات، 

والمزامير.والمعازف، والرياحين الثراب، رأى الدم عليه غلب وإن 
فائافيه؛ منحصرة اترويا ت، وليالرؤيا، أنواع من نؤع قالوه الذي وهذا 

منيكون ما ومنها ذكروا، كما الطبائع ىل_، من يكون ما منها أو نهلعا نحلم 
.راهّ( لا. الثلاثة الأنواع أصح وهده الفر، حديّثح من يكون ما ومنها ن،  ١١٥٠٠ا^

يرنففي ارالحواهر كتابهت في حوهرى طنطاوي الشيخ الأستاذ وقال )٤( 
:القرآزار

أمام:علئ الرؤى أو علم ا* 
الأغذيةمن الإكثار من ازم الدم غلة من شأ ما الأول: م لشا- 
فيفتثخر الطّيحة، فتهيح والحلواء، الدسمة، كالعلبائح الرطبة المحارة الدموية 
يزدادوقد الحواس، وفترة العظيم، الصداع فيكون رطنا، حارا بخارا الدماغ 
والأمعاءوالعلحال الكبد وورم الجنب،، ودالته الحلق، وبع ويكون العين، فتحمل 

وارّذاصتن•واللغابض والدم والاحتجام الرعاف منامه في ويرى والأثثن، 
الأغذيةمن الإكثار من الماجمة الصفراء غلة من نشأ ما الثاني: لمم ا- 

منالعلبيحة فتحترق ، ذللث، ونحو الحولي، ال،كبش ولحم كالعسل، اليابسة، 
وشقيقةالرأس في صداع فيكون معتدل; غير صفراوي ببخار الدماغ إلئ ، الجوف

(.٢٨د، ٢٨٤)آا/ ت الخاري■ صحح شرح اباري ُقح انظر■ را، 
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فيوبرى مزا، الخم ويكون والبن اللون بملخث وقد اللمس، وحرارة نوم ونلت 
مهتما.مغتما يزال ولا والحروب، والصواعق المحرقة والثمر اليران منامه 

الأغديةمن الإكئار من ازحم اللغم س ازنئة الرؤيا : الثالث،لمم ا- 
المفاصل،في ورخاوة الجم، من فترة يوقع رطبا بخارا المونمة الرطبة، البارئة 
وقلةالمهار، أول الطعام شهوة وقلة م، الجوبرئ ولزوجينه، الريق، وكثرة 

يرقوأن يان، والموالكل النوم وكثرة البول، وبئاصر المعدة وصعق العطش 
باحة.والوالاغتسال والأودية والمثاه الأمطار نومه فى صاحبه 

منالإكثار من ازنثة السوداء، غلة من ازجمة الرؤى الرابع: لضم ا- 
المرضفيبتدئ والباذنجان، البقر ولحم والدخن محن كالعلّ السوداوية، الأغد.ية 

لمإذا المرص يهلغئ وقد إ نوم وقلة عقلش، ونية البدن، في بفترة السوداوي 
الرأس،وحفة والسكتة، والفالج، والحكة، والجرب، الجذام، فيكون يتدارلث.= 

والمهنة،والقوبا، والماليخوليا، والح،ِرع، والباصور، والناليل، والرعاف، 
والخيالأيتهوالمخاوف الأهوال متامه في ويرى الخ، ■ • • اليابس والسعال 

ونحوالأموات ويرى أحد، كل من ويهرب المحرقة، السوداء والأشياء والغللمة 
وانمدس.والفول والحموضة الملوحق أكل من ذللئ، يقع ما وأكثر ذلك، 

واردةبعور مثغولة الدماغ في المخيلة القوة تكون أن الخامس: لشم ا~ 
تلكتحلل أنها ١لخجيثة القوة هذه حصانمم ومآ* فيها، مخزونة الحوامحآ من عليها 

تتخيل:كان وتركبها الصور 

دبرجدثص اح لمذهملى ير يون اقبأعلام 
.حيادنال لا وهو الرأمحم مقطؤع ائا انتتصور وكأن 

الفرعلئ غلب، ما المذكورة المتخيلة القوة تحاكي أن السائس: لقسم ا- 
تلماكهفال والتناسل؛ التزاوج وشهوة الطعام كثهوة الهلثيحية، الثهوية منازعها مءن 

والأنسوالشراب، الهلعام للنائم فتقدم المنام، في الأعاجيب نخترع القوة 
الحيان.فى يحمل لما ومحاكاة مضاهاة والغايات؛ والأواني والأصحاب، 

القوةمن قباى النفس علئ غيته ما القوة تللث، تحاكي أن السابع: لمم ا- 
للنضال،ودروعا للقتال، آلات القوة تللئ، له فتخترع والعصبية، والحمية الغفبية 
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النهارفي كان ما فتجد الأعداء، لكفاح ومداغ الأJهل١ل، لمادقاة وحرابا وسوقا 
وتجنيلبأقرانه، تفتك القوة ، ill؛■عند النوم في ظا٥^١ النفس في كامنة قوة 

المنام.في منصور وهو أعداءه، 
الصفراءعليه ثح تغللم اكنا مسهادئا البدن يكون أن الثامن؛ م الم

ولمالغفبية، القوة ولا البهي.مئة، الشهوة ولا البلغم ولا الدم ولا السوداء ولا 
العقلعالم من واردات منامه في يرى ربما هذا فإل بالهلعام؛ معدته تزدحم 

تكونوقد ومات المح بصور وتصور عليه، الواردة العالية المعاني تللث، م فترت
لهاورمورا لهليفة أقوالا عليه الواردة تلك تكون وقد المنفلر، بهية جدا، بديعة 
التيالثمانية ام الأنهي فهدم الاستقبال، أو الحال في بأمر تخبر إجمالية معان 

الماس.س الرؤى أصحاب بعضها من أو منها، يخلو لا 
القس،علم في الفارابي ذكره ما ملخص القول هدا أف الذكي أيها واعلم 

قةفلفي أصوله المقام فهدا المقام، هذا في الهلب علم في جاء ما وملخص 
وأبنتهجميلا، مرجا ومزجته تفصيلا، للئ، فصلته قد الهلب،، علم وفي الفارابي، 

والدم،الصفراء، حال وهي السعة ام الأئتكون ذلك وعلئ تبيان، أيما 
والقوةلغفبية، ١ القوة وغلبة الحواس، من الواردة والصور والسوداء، وا-بلغم، 

مهما ما نتيجة هي وإيما لها، تأويل لا أحلام أصغايثج فيها الرؤى الش-هويةح 
وأحوالاثتئ ضروبا له قاف الثامن م النفأما والأحوال؛ الأمزجة من م بالج

هووهذا تأويل، إلئ يحتاج ما ومنها الدلالة، واضح يكون ما فمنها مختلفة، 
الرؤىأكثر قاما اني، الأنالؤع في نادرة وهم، الصادقة، الرؤيا منه تكون الذي 

الناسأكثر ولكن أعلم، والله السع، تللثج وهي أحائم، أضغاث فإنها 
والأحادم،الرؤى في العلم أهل لكرم مما عليه اءللع.ن، ما حير وهل.ا يعلمون، لا 

الله.هدانا أن لولا لهتدى كنا وما لهل-ا هدانا الذي لله والحمد 
مجلةعن ونقل والحوادث؟(، الأحلام بين علاقة هن )هل الأستاذ! قال نم 

وبينبينها أن وتثبت، الأحلام، مسالة به تشرح أن المجلة به حاولت، فصلا علمية 
٠إنحيارها يمكن لا عائقة حولما تقع الي الحوادث 

وقعولوه أن يوم ذات حلم أئه وهو سرمض١١ رائي الدكتور رآه ما ذلك فمن 
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الجم،صحيح فوحده التالي النوم في ولدم يراق فاخذ واحترق، ملتهبة نار في 
أيام.بقعة بعد وتوفي الحاد، الرئة بالتهايِخ بعدم الذي النوم في أصب ولكنه 

~وهرابنها أل حلمت، بامريكا فيلادلفيا مدينة أهالي من لسيدة وغ ما ومنه 
مذعورة،نومها من فنهضت وقتل، النرامواي عجلات بين منهل كهل- رحل 

كانحيثح نيؤيورك إلئ ذمت، التالي اليوم ففي الحلم، فتكرر ثانية، مرة فنامت، 
الناسمن جمهورا أمرت حتئ نتؤيورك محطة من تخرج كادت وما يكن، ابنها 
.ابنهاهو الرحل ذلك وكال الترامواي، دهمه مبتج رجل حول 

يذهيهأن عزم ءمكجوزّ الكابتن يدعى أمريكيا صا؛هلا أل القبيل ذلك ومءن 
أماكن،ثلاثة له تحجز أن رح المإدارة من فطلب بروكلين، رح مإلئ وولده هو 

فهللئ،والتهمته، المرح في ثبن، عفليمة نارا أن حلم رح للمالسابقة الليلة وفي 
الذهاب،عن عدل أته رح المإدارة وأخبر مذعورا، نومه من فهب نفس، ثالثهانة 

بالناروهاالثج كله، رح المالتهمتح هائلة نار ن، ثثالليلة ^، JLijوفي وولداه، هو 
حوائزفربح الأحلام من اعتقاد من الاس ومن اء، ونرحال بين نفى ثالثهانة 

السباق.ميادين في الفائزة الجياد علئ الرهن أو اليانصبب 
ب،يمعلا ولكن متعددة، كثيرة القبيل هذا من التي والحوادث، ت فال ثم 

اقر،حلم إذا إلا المصادفة، العامة تسميه الي الاتفاق مبدأ إل مُذلمبا إرجاع 
ربحالواقع وفي الكبرى، الجائزة ربح اليانميب، أوراق أرقام من الفاد"ذي الرقم أذ 

ناموسإلئ إرجاعه يمكن لا الحالة هذه في الربح فان الجائزة؛ الرقم ذللئح 
٠آخر وجه على تعليله يجب، بل الاتفاق، 
أسرارلمعرفة البأحثح يواصلون العلماء إل بقولها بمثها المجلة ختمت، يم 
حلإلز ينتهوا أن بد ولا صحيحا، علمثا نعليلأ تحليلها إلئ والوصول الأحلام 
للنائمتعرض مشاهد مجرد ت، ليالأحلام أن فيثبتوا عليه، كويت، اليحن 

انكارهار'إلئ سبيل لا علاقة الحوادث، و؛ي.ن بينها إن بل منعلقي، سبح بلا 
)اه(.

انظر:)١( 
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للرؤيا!العلماء تعليل ه
فيالمدرك العاقل الروح بأن الرؤيا مقدمته في خلدون ابن العلامة علل )د( 

وقواميالبدل، الاشتغال حجاب الغيبثة للمدارك تعةل4 من يمنع إنما الإنسان 
فامتعدشواغله، خمنه والنومً الحجاب دلان\ بعفر عن تخلهم فإذا ه، وحرام
الغيبيةالمدارك من العاقل للروح وانكثف، اللائقة، المدارك من هنالك ما لقبول 

.له تعد مهو ما 

منهماكل كان -وإن والأضغات الرؤيا بين الغرق في خلدون ابن ويرى 
عنالخيال إلنر متنزلة كانت إن الصورة نلك، أف المانم— حيال في وأمثلة محررا 
التيالصورة من مأخوذة كانت ؤإن رويا، فهي المدرك المقلي الروح طريق 

بدلكحلدون ابن يرد ولم أحلام، أمحغاث مهي اليقغلة مند الحافظة في أودعت 
يرقوكدللئ، الأضغاث، من النؤع ذلك با النؤع، ذلك في الأضغاث حمر 

القوالبفي ًور0 = أدركه ما الخاقلة الروح إليه ألقئ إذا الخيال أو خلدون ابن 
•للحى ال؛عتادة 

بالحية،الخJو ولا بالبحر، اللطان الخيال له يصور لا أعمئ ولد فمن 
الخيالله يهور ؤإنما ، هده ادرالأ يتعود لم ه حلأل ؛الأواني؛ الإنسان ولا 

ثموالخشمومات، المسموعات هي التي مداركه حنر من بها يناٌفيما هده أمثال 
قانونهءوفسد التعيير به احتلهن فربما ا هل. مثل من العبر راوليتحلفل قال; 
بتصرف(.)اه 

ءبوقالفىارذتحاوارى«;
المرئياتيحرض ملكا —تحالئ— لله أف الحلم أهل بحفر عن القرطي ونقل ١٠

أمثلةنكون فتارة ط محوسة محورة له فيمثل النائم، من المل.رك المحل علئ 
الحالينفي وتكون معقولة، لمعان أمثلة تكون وتارة الوحود، في يقع لما موافقة 
منتوقيف إلئ الملك عن نقاله فيما ويحتاج القرطبي—! —أي؛ قال ومناورة، مبشرة 

مللث،.غير من المثالات الله يخلق أن فجائز وإلا الترع؛ 

الئالثن.الأمرين الفة ( ٤٥•)ص/ اننلر: .( ١١
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ْاعلئ أعلاما الله جعلها التخيل، قي منضهلة أمثلة إدراك الرؤيا إل وقتل■ 
~تعالون~الله أف من المازري عن تقدم لما ارمو١ءق وهمو ه(، ٠ را ٠ يكول أو كال 

ثمكأيهحلمها فاذا اJقفلان، فلب في يخلمها كما اعتقادات النائم قلب في يخلق 
علىمنها وقع ومهما الحال، ثاني في بخلمنها أحرى أمور علئ علما جعلها 

علىعائمة الغيم حلق الله أن ونغليرْ لليفذلال، بقع كما فهو المعتقد ، حلاف
بعدهافيقع الملك بحفرة تارة تقع الاعتقادات وتللنج يتخلفج، وقد المطر، 
.—تعالئ—٠ الله عند والملم ٠ بض ما بعدها فتقع الشيهنال بحفرة أو محابمر، 
)اه(.

في~تعالئ~ الله علقها إدراكات الرؤيا المربي؛ بن بكر أبو القاصي وقال 
يكناهاوإما حقيقتها"، • ~أي ؛أسمائها إما شيهلان؛ أو ملك يدي على المثد قلب 

علئتأتي قد فائها الخواٍلر؛ اليقفلة في ونفليرها تململ، ؤإئا بعبارتها-، ""آي؛ 
.محملة غير مسترسلة تأتى وقد ط قصة فى ق ن

بنبكر أبو القاصى وذهب، قال! إمحاق، أبى الأستاذ فول حاصل هذا 
مثلا،حثانر أو بهيمة ه نفيرى قل الرائي، باق واحتج اعتقادات، انها إلى الطيب 
حائقعلل يكون فد الاعتقاد لأي اعتقادا؛ يكون أن فوجب إدراكا همدا وليس 

ذكرءما قبيل من يكون والدي أولئ، والاءول العربي! ابن قال العنقي، 
.)١^١٢٢^١^١،. بأصل لا به يتعلق إنما فالإدراك اكئل، قبل من الطيب ابن 

(.٢٨٥اااكحْ، اظر: )١( 
)ت٤-٣٦(.انة: أر محي ازرق محابه: ر انمض سباب ائدمحرز زو'شيا الأقوال، هذء دم )٢( 

تلائقإر فيمها شاما زاضخأ بباق وا ال ض ص ه تجا تول مدرا لا ; تانوا انسة أض أن وذم 
تهويلمن احالأم أصغاث فهي باحنلة ورويا ٠ ذلك بكيمة أهملم والله فد، الله من حق رويا ت ام أن

المنام.ر القظة فى نفه الم، يه يحدث أرمما ، آدم لأ؛ن رتمثينه ينه ونح■' الشيطان 
وأنالنبوة، من وأنهل الله، من الصادقة الرؤيا أن انباب هذا في القول ؛روحملة ت البر محي ابن نال 

إيمانه.إلى الرمز يد ي* م،ا ولهلفه، الله حكمة بدع من وفيها حق* بها التصديق 
أهاّإلا ارويا ينكر ولا رض فيما خلافا والأر ارأق أض ص رانمز، اتد;ر أهاب ض اعل؛ رلأ 

(.٢A)١/داثممهيد: 'ثممتلةا. اV وشرذمت الإلحاد، 

منةتقولكا ولا لها، حشقة لا باحللة خيالات كلها ارزق ان انمتزلة تقول كما نقول لا س 

ء[ ٢٧ه بالحبل الزت، أثن صدر^■ هول ربنا يقول كما نقول يا الطبأغ فعل مءل أنها 



الروا؛قي الخاري صحيح قي ورد ما ه
جمعومد التعبير( )كتاب سماْت كتانا الرؤيا في البخاري وضع قد )٦( 

الوحيمن هأ الله رسول به بدئ ما أول ت بحديث وصدره بابا، وأربعين نتفا فيه 
المالحين،رويا باب عننبه ثم الباب، ذلك أصل لأئها النوم؛ فير الصالحة الرؤيا 
تآءإن آلح-رإم أكجد كو-ءليى الحؤ آلز»تا ؛؛؛٣؟^ أثم صدرث< ؛ ~تعالز~ وقوله 

——تعالئ الله وحي ممن كان أيه ليرينا يثاه؛ ءؤئتأثا فوله! الن ه منمق C اثن 
مننة الحءاالرؤيا وبحدث! ، الوويا طريقه وحى النبوة بعد ه محمد لنبيه 

الموة"•من جزءا وأربعين ط من جزء الصالح الرجل 
مدركإنها ؛ قالوْ ومما كبيرا، احتادئا ذلك معي في الشراح احتلن، قد و~ 

الأحبارنعتمد النبوة لأن المبوة؛ من جرء الاعتيار بهذا ومي ب،، الغيمدارك محن 
.الئ1ثلابياامن الله، مى لصاديه ا ®الرؤيا حديث؛ نم بالغيب، 

الشيطان،.من والحلم الله، من المادتة ا'الرريا جو نيتا ينول وكما 
ه-الله رسول نول في تيمية ابن الإسلام سيخ قال حق، وأنها الصادقة الِويا حقيقة بيان وفي 

المنامفي رآء فو قال كما عر صورتي•، في يتمثل لا الشيطان فان حما، رآني نمد المنام ني رآني 
رئةكاو واطت بلا اليقظة فى رريته إن ! tjliوم" أحطأ، ففد حقا المنام في را: ما ناو! فن حثا، 

تلك.دون وتعيير تاويل 'لهذه يكون ولهذا ا أحطا فقد بالنوم المقيدة بالواسطة 
له.مضروبة أمثال عن عبارة نومه في النائم يراه ما أن ،؟1؛^ يميه ان الإسلام سخ يقرر متعددة مواصع رفي 

معهي ويج ويشاهده، يخاطبه إنسانا المنام في يرى لنائم رزا اJنبويةت المنة منهاج كتابه غي فيقول 
.مثاله• رأق وإما ٠ : ف فى ميت أر بيته، ر ناعي ز ك ا وذلك فصولا، 

فيالأشياء يرى الائم ■إن ملخصه: ما تثنت يقول الميطان وأولياء الرحمن أوليا، بين الفرقان كتابه رفي 
كالذيالجفاتق ض اراتي ظنها اننرم أساء في عقله عزب فلما أمثلة ولكنها وتحقق• وجود ولها منامه 

الذينفه بأنه م يج■ ١■^، في رهمو ، ء كثي، ^١ ٠٠٠١ؤيفعا ٠ ريكلمونه أموائا يكل أندم مكان في ه نفيرى 
ننسه،ع»■ عقلمه غاب لكن صورته مثال رآها التي الصورة وتلك عنه، عزب عقله لأن ويفعل؛ يقول 
مثالات.ذلك أن علم عقله إليه ئاب فلما شه. هو المثال ذلك أن ظن حتئ 
الخرآت.في صررته يرى كالذي وهو المنام. في ذلك آن يعلم بل عقله؛ يغيب لا من الناس رمن 

صرزةأو 
.والكرامات،انمجزاي. في قاءاِة نابه ني ذك من فرينا ذكر وند 

بيان(، VVA)0/ومهاجاو،ة: )\\إ\-سس(إ (، YUA/1T)الخاوي: مجموع انظر: 
رمحرو((. )ا/٢٧الجهمية: تلمس 

)يرو()U؛،U(. إلن ( ٦٩٨٢١وفم: الأحاديث وبدأت >آ/آآ(، افلظانة: اس البخاري. صحح )١( 
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هووالحلم الأضغاث، عن الخالية هي الصادقة الروبا إف الشراح: قال -
نمرفي لها حقيقة ولا بها بخيل الذي لأيه الشيهلان؛ إلئ وأضافه الأضغاث، 

ولذلكالشيطان، أغراض من غرض وذلك، ط صاحبها تحزن ولأيها الأمر، 
رويارأى إذا الرحل أف ه الله رسول عن البخاري حدثنا كما إليه، أصيفت، 

ذلكغير رأى ؤإذا الناس، بها وليحدث ، عليهاالله وليحمد الله من فهي يحبها 
لأحد؛يدكرها ولا ثمنها، من لله ن تعذ فليالشيهنان؛ من هى فانما يكره مما 

مصنبي رالم لحديث! عرض ثم الرؤبا، آداد_، من أدب، وذلك ، تضر0 لا فائها 
قال:اJبثران،؟ وما ه: ^، ٧١لرسول الوا قالنثناث،«، ولا الثنؤ؛ 

ثم، ا؛ له ترى أو المسلم، ارJناها صحيحه؛ في لم مزاد ، ااالئؤياالصالخها< 
جونالأهل رويا باب ئم إص، إبراهيم ورويا يوسف، رويا لباب عرض 

الرؤياأف ليرينا قثانيم؛ ألنجي معة ؤود-ءل —نعالئ—ث لقوله والثسرك؛ رالمساد 
المشركينمن لغيرهم تقع قل لكن المادح، باهل غالتا احقن ؤإن الصحيحة، 

الكافررأى إذا أئه بالتعبير العلم أهل عن راالمتحاا صاحب، نقل قة، الغأو 
مثلاالإيمان إلي بهداية له يثرى تكون فائها الحة؛ الملرؤيا ١ الف_اسق أو 
بحينممن لغيره تكون وقل الفسق، أو الكفر علئ بقائه من إنذارا أو التوية، أو 

له"،ترى أو المسلم، رربراها مسلم! في تقدم كما أي! القفل؛ أهل من إليه 
الغرورأو الأبتادء، حملة من ويكون فيه هو بما الرضا على يدل ما يرى رقد 

ذللث،من بالله نعوذ والمكر، 

رآنح(ررس وحدث؛ المنام(، في ه النيئ رأى من )باب ئ: ذلك، ءق_، ثم 
تثنمولا اكمظة، في لني 'ر»ءكاننا رواية: وفي المهلة"، في منزايي الثنام في 
صورته"؛في، رآه "إذا سيرين،! ابى قاد الخارى! الله مد أبو قال القفات،"، يي 

.الدنيا في عليها كان الي أي: 
ماير نفسيرى أئه المهلة" في ااسنزاني قوله من المراد القراح: ال ق— 

شكلا حق رويا هي، أي اليفهلة"؛ في رآني، رريكاينا وقوله: حق، لأئه رأئ؛ 

)عمِو((. ٤٧٩)ت يم مصحح )١( 
)صري()آ/آأه(. بطال: لأبن الخارى. نرح وانظر: )Y؛/؛A"؛(، فح )٢( 
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مثالهحففل -تعالئ- الله إل أي: اوئنثلانى«، يي تثمثلر "ولا قوله: له ويدل فيها، 
الأضغاث،قبيل من روياه تاكن لم منامه في رآه فمن الشيطان، به يتمثل أن من 

•الخئ* رأى قمل رآثي ٌنر، • للبخاري أحرى رواية لذلك ويدل 
وساقيالهار، لرؤياْ وبانا باللل، الرحل لدويا بابا البخاري وضع ثم 

كماالمهار في نكرن بل بالليل، تختص لا الرؤيا أن ليرينا البابيءث؛ في أحاديته 
تكونفيا٧يل.

الرؤيا!تأويلات من طائقة ءو 
لبنمن بقدح أنتم، أنه منامه في، رأى و. الله رسول أل البخاري روى )٧( 

قال؛الله؟ رسول يا أولته فما قالوا عمد، فضله أعطن ثم روي، حتن منه فندب 
«المالم«.

قالوايجره، قميص وعلته النوم في الخهإاب بن عمر علن من ه أنه وروى 
.»الدينااقال: الله؟ رسول يا أولته ما 

فينمث، عمودا كأن منامه في رأى ملام بن الله عبد أف البخاري وروى 
لعبدفقيل حائم، أي: منصف،؛ أمفاله وفيأ عروة، رأسه وفى حضراء، روضة 

فقال:هآ الله رسول علئ فهمست، العروة، أحذ حتز فمعد عليه، اصعد الله: 
•الرئممح،" بالردأ آجد وص الله ب اريموث< 

والملكأثزدجك، أف مد M■' الله رسول عن عائشة ص وروى 
^^،٠٥ا اتحم ت له أجوده— من يطعه ؛ ~أي لجرير مى نرقه نى 

,يئضي(( الثؤ عند من ئدا تلثج إل ن ^، ٥٥أئت، هي 3إدا 
فيفوصعت الأرض خزائن مماتح أوتي أئه نائم وهو رأى ه أنه وروى 

وسلطان.عز '.مفتاح ات لتعبير ١ أهل قال، يديه، 
مكانفي بها يهوتم، لا حرير م، نرقة يديه في، كأل رأى عم ابن أل وروى 

ه،الله رسول علن فقمتها حفصة علئ فقهها إليه، به طارت، إلا الجنة في 
صبمائ،.رجل أحاك ®إل فقال: 

اللهيسول فأولها نجرف، عين المنام في، مفلحون بن لعثمان رئي أئه وروى 
له.يجري الذي بعمله 
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جاءْإذ منها؛ يننع بئر على هو بينما أيه منامه في رأى قق النم، وروى 
عمأخذهما ثم ح ضف نزعه وفي دنوبين، أو دنوبا فننع الدلو فأخذ بكر، أبو 

العلماءأولها وفد نزعه، يننع الناس من أحدا ير فلم عظيما، دلوا فاتحاك 
.يديهماعلز الاصادمة اكوحان مءن فيهما بجرى وما وعمر، بكر أبي بخالقه 

ممر،جاب إلئ تتومحأ امرأة وأو الجنة، فى أل رأى ه الخم، أل وروتم، 
عمربلغ فلما مد؛نا، قولن غيرته، فذكر لعمر، فقيل ، القصر؟١٠هذا "لمن فقالا 

اأغار! الله ومحول يا وأمي نح آنبابي أعلثلئط وقال• بكن ذلك، 
ولغيرهمالدين، لأهل صالح عمل المنام في القمر التأيثل• أهل ال ق~ 

فالبالكعبة، يطوف المام في ه نفرأى ه الله رسول أل وروق إ ومحيق حبس 
مطلوبأمر حصول وعلن التزويج، وعلن الحج، علن يدل الْلواف • التمير أهل 

الإمام.أمر في والدخول عالم، خدمة وعلن الوالل-ين بر وعلن الإمام، من 
منهم'كل يد في جاءاْ، ملكين أف منامه في رأى أنه عمر ابن ص ورونح، 

طمانه،آخر ملكا وأف منها، بالله فاستعاذ جهنم، إلن به )بلإف حديد من مقمعة 
فرأىجهنم، نفير إلن به فانطالقوا المحالة، تكثر لو ت، أنالرجل نعم له! وقال 

نجلالئه عند "إة فقال: ه الله رمحول علمن فقصها رجال، من فيها وما صفتها 
المائة.يكثر ذلك بعل- يزل فلم ، '؛٠١^٠١

ذهب،من محوانئن يديه في أو منامه في رأى هؤ الله رمحول أل وروق 
الله:عبيد فقال يخرجان، بكذابين فأولهما فعنارا، فنفخهما له فاذن فكرههما، 

إئما: ارالفتح١١في قال مسيلمة، والأخر باليمن، فيروز قتله اليتم، الخلي إحداهما 
فيرأى فلما موصحه، غ؟ في الثيء وصع الكذب لأل بالكنءابين؛ وارين الأول 

أنهعرف اء= المحلية من لأنهما ه؛ ليمن ا وليذهب، من محوارين ذراعيه 
عنمنهي والذب ذهب من كونهما فقي وأيقنا له، لمس ما يدعي من ّيغلهر 

هب،يل. محيء أقه فعلم هاب، الن. من مشنق فالذهب وأيقنا ط ب الكن. علن دليا ه لب
)اه(اأمر. لهما يثبنه لا أنه فعلم فعنارا، فيفخهما له بالإذن ذلك وتأكد عنه، 

منمحرجت الرأس ثانرة سوداء امرأة كأذ رأى ه الله رسول أف وروى 
قالإليها، نقا المدينة وباء بأنه فأولها الجحفة، وهي بمهيعة، قامت، حتن المدينة 
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السوداء؛اسم من شق أن التمثل ووجه المثل، به صرب مما هو المهلب؛ ابن 
اسمها.جمع بما خروجها فتاول والداء، السوء، 

منأصب ما هو فإذا صدره، فانمقلع سئأ هز أئه رأى أئه وروي 
اللهجاء ما هو فاذا كان، ما أحن فعاد أحرى مرة هزه ثم أحد، يوم الموصين 

المؤٌ~ين•واجتماع الفتح من به 
الرؤيافي الكذب عن النهي بأحادبمثح الكتاب ذلك، البخاري ختم ثم 
ثممعل("، يمح، ثعيرمح(، بجي( بمقل أف ثلث بره؛ لم يحلم يحلم ررمى كحدث 

الإقياأحدثم رأى ررإدا منها؛ أحادث وساق يكره(، ما الرجل رأى إذا )باب؛ 
ممادلك عين رأى، ؤإدا ئها، ولثحدت عليها الله ئفيحمد الله، مى قإثها يجثها؛ 
محإئهالأحد؛ تدؤره ولا ها، ثن من ينتنثعد السئلابي، من هن يإثنا بكنْ؛ 

لأمحئة،^١إ

التأويل;أصول "'؛أ 
الكريمالقران في الأمثال، صرب 'يلي تكلم أن بعد القيم ابن يقول )٨( 

؛فيهاوتوسع 
ولدومناما، ويقغلة وسرعا، فدرا وصرفها الأمثال غئؤ الله صرب اروفد 

بالنظيرواستدلالهم نغليرْ، إلى، الشيء من وعبورهم ،، UiJl;الاعتبار علن عباده 
منونوع الهوة، أجزاء ْن حزء هي التي الرؤيا محارة أصل هذا بل الفلرء علمي 

,بالمحوس المعقول واعتبار والتمثيل، القياس على مثنة فإلها الوحي؛ أنواع 
منفيها كان فما الدين، علئ تدل كالقمص التاويل فى الهاب أف تر ألا 

بالدينالقميص ه الخم، أدل كما الدين، فتم، لهو دس أو نفئافة أو فمر أو ؤلول 
الناس،بين ويجمله صاحبه يستر منهما كلأ أن بينهما المشترك والقدر والعلم، 

الناس.بين ويجمله وقلبه، روحه تر بوالدين والعلم دنه، تر يفالقميص 
للحياة،الموجبة اJتغذية من منهما كل في لما بالمهلرة الهز تاويل هذا زمن 

علئمفهلور فهو اللض، عن يعدل لم وفهلرته حلي، إذا الطفل وأن النشأة وكمال 

ءالفتح".ص -٨ت٣( ١٢/٢٨v): اظِّ ]١( 
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.عليهأالناس الله مملر اش الإسادم مملرة وكذلك سواه، ما علئ إيثاره 
كماالأرض، عمارة بهما اللذين والخير الدين باهل البقر تأؤيل هدا ومن 

ولهذاإليها، وأهالها الأرض وحاجة حيرها، وكثرة شنها عدم مع كذلك القر أل 
أصحابه.في ا تحن ذلك، كان تنحر >قنا اليي رأى لما 

والشر،للخير زارع العامل لأف بالعمل؛ والمِث الزرع 'أويل ذلك ومن 
مزرعةفالدنيا ، اذ.رْ لما زنئ للباذر يخرج كما بذره ما له يخرج أل بد ولا 

وحصاده.الزؤع ًلاوع يوم القيامة ويوم البدور، والأعمال 
أدبينهما والجامع بالمنافقين، المتساند المقهلؤع الخشح تأويل ذللث، ومن 

ولهذاكذلك،؛ هو الذي الخشب، بمنزلة فهو ثمر، ولا ظل ولا فيه روح لا المنافق 
الإيمانعن حالية ام أجلأئهم نل.ة؛ المواإحثس_، المن.افميان —ئعالئ— نته 

فيجعل به انتفع إذا الخشثح أل وهي أحرى، نكنة منية كونها وفي والخير، 
بهمنتفع غير فارعا متروكا دام وما الانتفاع، من غيرهما أو جدار أو مفض 
ينتفعلا التي الحالة في بالخثسبح المنافقين فشمه بعفس، إلئ بعضه ا نن. مجعل 

بها•فتها 

به،ويتصل عليه يمر ما منهما كل اد لإفبالفتنة، النار تاويل ذللثح ومن 
والإيمان.والأديان القلوب تحرق وهذه والأبدان، والمتاع الأثايث، تحرق فهذه 

الأرضأهل هداية لحصول والأشراف؛ بالعلماء النجوم تأويل ذلك ومن 
الجوم.كارنفاع الماس س الأداف ولارتفاع منهما، بكل 

حالوصلاح والحكمة والقرآن والعلم بالرحمة الغينثا تأويل نلكا ومن 
الماس.

قوامأن المشترك والقدر المال، على يدن المأويل في الدم حروج ذللا، ومن 
.منهما واحل بكل البدن 

فالحدُئ،الدض، في الحديثح على يدل التأويل في الحدث ذأك ومن 
الماويلفى والصّرانية اليهودية ذلك ومن كبير. ذنب لأكبر وا صغير، ذنب الأصغر 

والمصرانيةالحق، غير واتباع الفعؤسد اد فعالئ تدل فاليهودية الدين، في ؛ل.عة 
ؤوالضادل والجهل العلم اد فعلى تدل 
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والنصر،القوة عشما يدل السلاح وأنواع التأويل في الحدب ذلك ومن 
الثناءعلى تدل الطيبة الرائحة ذلك ومن ٠ ومربه السلاح ذلك جوهر بحب 

علملييدل والميزان بالعكس، الخبيثة والرائحة والعمل، القول وطسبج الحسن، 
فييعضهم يموج الدين والغوغاء والماكر الجنود على يدل والجراد العدل، 
عاليرجل والديك صالحا، ؤيعمل طينا، يأكل من علئ يدل والحاى بعض، 

أوغادوالحشرات مه، ييهلك يدعة صاحب أو عدو والحية L الميت، يعيد الهمة 
غادرغشوم رحل والدنبج بالسؤال، الناس يتكفف، أعمن رحل والخلد الناس، 
،صعيفعدو والكاو_، الحق، عن مراؤخ مكار محتال غائر رجل والثعلب فاجر، 

علىله مؤثر هواه متع مبتيع رحل أو وسبابه، كلامه في والشن الصخب كثير 
سوءامرأة والقارة الدار، أهل على يطوف الدح، والخادم العبد نور لوا دينه، 
المتبؤع.المنح الرحل والكبش ، الهل مقاهر رجل والأسد فاجرة، فاسقة 

١^٠٠٧^،،عر دال فهو للماء وعاء كان ما كل أف اشير كليات ومن )٩( 
وكلالقنب، علن فدال والجراب، والكيس كالمندوق للمال وعاء كان ما وكل 

والتعاونالاشتراك علن فدال ومحتفل، وممتزج بحص في بعضه مدحول 
وارتفاعصعود وكل فمدموم، مغل إلئ علو من وخرور سقوط وكل النكاح، أو 

فجائحةالنار أحرقته ما وكل ، به بليق مما وكان العادة يجاوز لم إذا فمحمود 
ينثعيجلا التي الأوعية س انكسر ما وكذللث، حياته، ولا صالحه يرجئ وليس 

صانعفائه سارقه؛ ولا حاطمه يرى لا حث من ومرق ■حملق، ما وكل مثلها، 
فانهصاحبه، عين عن يغح لم أو م،كانه أو صارقه أو حاطفه عرف وما يرجئ، لا 

واليدواللحية والدكر واللسان والقامة الجم في محمودة زيادة وكل عوده، يرجئ 
،وفضيحة وثر فمومومة ذللثح فى للحد متجاوزة زيادة وكل حير، فزيادة والرجل 

فىكالعمامة فمكروْ يه المختمر موصعه غير فى اللباس من روى ما وكل 
اسخلمف،أو امتفضئ ص وكل الساق، في والعقد الرأس، في والخف الرجل، 

وسر، الدنيا من بلاء ناله ذلك= به يليق لا ممن حمل—٠ أو استوزر أو أمر أو 
عرأهون فخلقه الملابس س مكروها كان ما وكل قبيحة، ونهوة وفضيحة، 

العمياء.الفارة ت معانيه من زا( 
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لهصار ومن وشرا، قبيحا كان تفقع فان مكنوز مال والجور حديده، من لأسه 
يدلكثا محا داره من المريض وخروج سافر، طار فان مال، له صار حناح أو ريش 
علىبدل الضيقة الأبواب من والخروج حياته، على يدل ومتكلما موته، على 

إلىالخرؤج كان إن ّبما ولا توثة وعلى فيه، هو وصيق شر من والسائمة النجاة 
منانتقال مكان= إلئ مكان من والنقالة والمفر محض، حير فهو وسعة، ففاء 

فيفيها كان حال إلئ المام في عاد ومن المكانين، حال بحسب حال إلئ حال 
ورجوعهتوبته على دل ريما الرحل وموت وشر، حير من فارقه ما إليه عاد اليقظة 

مولنهمأش إئ ردوأ •' ~دعالى~ قال الله، إلئ رجؤع الموت لأف الله؛ إلئ 
أهلهالمريض ووداع ، لعبيده أو لله ا عليه بحق أو بدين مأمور والمرهول ه، ج، ل١ 

موته.على ياذ له توديعهم أو 
لنالتحبير للم وقواعد أصول كلهاً القرآن أمثال من تقدم فما ودالحماةت 

تعبير،أحن الرؤيا به يعبر فائه القرآن؛ فهم من وكيلك بها، الاستدلال أحن 
بالجاه؛تعبر فينة فال القرآن، مشكاة من أ-حن.ُتح إئما الصحيحة التعبير وأصول 
والخشببالتجارة، وتعبر ، ؤأمحبء؛ؤثأنحثث ; — —تحالئ لقوله 

بهن،أينا واللباس والبيض؛النساء، القلوب، اوة بقوالحجارة بالمنافقين، 
والخزائنث،، والمفاتيح؛الكبغيبته، الرحل لحم وأكل بالفتنة، الماء وثرب 

عادةلا محلة في يرى وكالملك بالنمر، ومرة بالدعاع يحبرونه والفتح والأموال، 
والعضد،والحق بالعهد يحبر والحبل ادها، وفأهلها بإذلال يعبر بدخولها له 

قدبأنه أحده لمن يعثر والعدس والقوم والبصل والثقل بالأمن، يعبر فد والنعاس 
دار،أو زوجة أو علم أو رزق أو مال من منه حير هو بما أدنئ شيئا استبدل 

لقولهبالعدو؛ يعبر الرضع والطفل الرياء، وشهوة والثالث، ؛النفاق يعثر والمرض 
بناء،البوالنكاح ثحتأه، عدؤأ لهثر ليتظق فتبجى ناد >ؤءألشلث7 -نعالز-: 

أعثلمهميربهم َةثزوأ ائمتث> ومثل —تعالئ—ت لقوله البا٠لل؛ ؛العمل والرماد 
ل.باوالظلمة بالهدى، يعبر رالور آليغ^ا يد آثتدت لإن، 

ولأنوفد الطاثي سعد بن لحابس الخطاب ين عمر فال هنا ها ومن 
والنجومن، والقمرالشمسن رأين إئى المؤمنين أٌّتر يا له• فقال القضاء، 
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قاوتالشمس، على القمر مع قال كنت؟ أيهما مع عمرت فقال ضنين، بينهمأ 
منلبس في إلا تقتل ولا ، عملا لي تعمل فلت ادهب الممحوة، الأية مع كنت 

سوص■يوم ممتل الأم، 
واحتجتموت، فقال ا جوفي في يخال والقمر الشمس رأيت لعابر! وقيل 

ألإسيمد و داكم أكنز نؤع و أقم وئثم و أتم مؤ ^٥، ت ~تعانى- بقوله 

الشمس،طلعت، حين أرغفة أربعة معي رأيت سيربن: لابن رحل وقال 
دللاقم أشمي ثنتا ~تعالئ~؛ فوله فرأ ثم أيام، أربعة إلى تموت فقال: 

أيام،أربعة رزقه حمل أنه التأويل هذا وأخذ 0راه، همصا إتتا همضنه نمِ 
محننا^٠٥ قرأ: ثم مستح، أنن، فقال: أرصة، مملوءا كيي رأين، آحر: له وقال 
المسلمإالرحل عن ندل والنخلة ألآرنج،ه، دآبه إلا مؤيمحت عك يقم ما أدؤب، قز 

وءالالعبد عاى يدل والصنم ، ذللئ، صد على ندل والحظلة الطيبة، الكلمة وعلئ 
تقدملما حبوطه؛ على يدل واحتراقه العمل، على يدل ن نا والبا ينفع لا ي ن ل١ 

القرآن.أمثال فى 

الكسر"الأحلام ءتمر كتاي4 في الواعظ معد أبو "حكام للاعلأم: تحقيقه ر حن متهور الشخ غول، )١( 
عملعن "وصرفه : آخرهاوفى عمر، مع حمص لقاضي ونم، القمة أن صاحيا وأغال (، ٢٦٢)

فيكثي، ابن الحافغل فعزات مسندا؛ به ظفرن ثم فقتل*، حنن؛ الن معاوية مع رج أنه فقمص حممر؛ 
عهنا،ض■ ملمة، ن حماد م■ الريح. ن ان غسحدثنا I قاو يعلن- أبي إلن ء(  ٤٨أ/ر الفاروق" "مسند 

نيانا-سا ابي ابن عند حماد من بم ظفرت ثم به؛ عم ص لنار بن نحارب عن ل—اسه- اص 
(.٢٥؛؛)رنم 'الإث.راف« 

يتمس■وأم وبعده، امحلاطه تبل عطا، من ممع حماد صعيف،ج إصنادء أن إلا ماتح،؛ امّناده ورحال 
ددآ(./ TV)الكمال" "تهدئته غي رمحاري،( ترحما انفن،ِ ، ذظ،ِ عمر ص محارب ّماع وغي ضّل-، حديثه 
"ض■• فجه ولكن ، ( لفك. ١ دار )ما/ائ؟ِط ٠ ، اتممنف" في ث؛سة أبي ض، ١ ومحنه فقبل، ان حماذا وتابع 

وذم" ...ُقار الخطاب؛ بن عمر أتن الشام أهل شاة من ناصا أن واحد غير حيني نال: عطاء؛ 
له.إلا < T\U\،-)اا/أ'؛م/رنم انمال" ءم ني يعزم ولم تحوم. 

الواعظ.،جد لأم، أنه وصوابه خطأ، وهو يري،' 'لابن منوبا " الخبي- الأحلام ير "نفمحاب طع ت فانية 
٠بعدها( وما )آ/د'\آ العلما،" منها حدر كتب، " ن كنابي في صسري،ن لان بته نصحة نفين، وكنت، 

الميداوييمح ابن عن يروى ممن وهو مؤلفا، اسم محلن بحد فيما ووففننط ذلك، ملن أدلة وسردت 
)صو()؛(. حاشة ( VTA/T)المرض: إعلام وطشه«، 

)سو(انياءظّ. مد لأبي (. ٢٦٢)الكبر: الأحادم -ف : اظ )٢( 
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وسكثه،عهدا ينقض فإل ثانية؛ مرة ليعيده ثوتا أو غرلأ ينفض أنه رأى ومن 
م،المتمالمراط على استقامته على يدل تمم محلريق في سويا والمشي، 

لهعرصت ؤإذا لمه، حا ما إلى عنه عدوله على يدل لطريق ا بنيات فى لأحد وا 
عورةوظهور أهلها، من فائه أحدهما؛ لك، فشمال وذات يمين ذامت< طريقان 

وغرفهوظفر، نجاة شيء من وفراره وهروبه ، به ويفتفح يرتكبه ذنب له~ ان الإن
بكتابتمسكه لأرصن وا ماء البين بحبل وتعلقه ودنياه، دينه فى فتنه الماء فى 

أمرا؛ولى يكون أن إلا العصمة فارق به انمعلمي فان بحبله، واعتهامه وعهده الله 
.يمومن، أو يقتل قد فإله 

تيلليبالوزيا الله وكله قد الذي المالك يضربها مضروبة أمثال فالوويا 
سمىولهذا شبهه، إلى منه ويعبر نغليره، علئ المثل من له صرب بما الرائي 

وعبرةاعتبارا يس الاتعاظ أل كما )العبور(، من تفعيل وهو تعبيرا، تأويلها 
النفليروحكم مثله حكم الشيء حكم أن ولولا نفليره، إل النفلتر من المتعقل لعبور 
)اه(.سبيل<ا إليه وحد ولما والاعتبار، التعبير هدا لثعلل نفليره= حكم 

(١ نهنه;ما الرؤيا" ُرتمير كتاب أول في ميرين بن محمد الشيح وقال ( ٠
تةم من جزءا كانت لما الرؤيا أف طاعته إلئ وإياك الله وفقني اعلم ٠١
لحديث،حافعل-ا الله، بكتاب عالما المحبر يكون أن لزم النثوة= من حزءا وأربعين 

؛بيتاُت،وعارئا الألفاظ، واشتقاق الحرب بلسان ا حبين آله، وعلئ ه الله رسول 
اللسان،صادق الأحادق، طاهر القس، عفيف—V العبير، لأصول صابثنا الماس 
قلالرؤيا فإف الألباب؛ أولى معارف، لمعرفة ويهديه الصواب، فيه لما الله ليوفقه 

صتعبر وتارة الله، كتاب س تعبر وناره والأوقاف، الأزمنة أحوال باحتلافح تعبر 
إلىالراني، عن صرفنح وربما السائر، المثل س تعبر وتارة ه، الله رمول حديثح 
منومرة معناه، من ومرة الأمم؛ لمقل من مرة الرؤية تأول وقل سميه أو نفليره 
بالمقصان.ومرة بالزيادة، ومرة اشتقاقه، س ومرة صده، 

الأباطل.)١( 
الكردي.الل ذج طح (، Tir-؛YTA)؛■/الونمن أملام : اظ )٢( 
زءمًِالواعظ. سعد لأيي هو وإنما سأِين، لاين يس أه بز )٣( 



ءؤَثلأنأىI —تعالئس لموله اء، يالمعنه يعبر فكالبيض القرآن من ويل الما قاما 
تندؤلإ ئش ؤ"م ! ~تعالول~ لقوله وة، بالقعنه يعبر وكالحجارة ، مض

—لقوله بالغيبة، عنه يعبر الهلري وكالالحم ^٠^، آثد أؤ يئ ذلأث يند 
فانهوكالمناتيح ئؤمتعو،ه، تكا أجه أحم يأتتقل أن لهدحقنِ ءؤآ؛محب ت تحالئ— 

ثنهمأمنانحهر إن ءا الكؤز من ؤوءانمثه ~تعاالئ~ت لقوله يالكنوز، عنها يعبر 
بالمفاتيح،إلا إلجها يتوصل لا الكنوز لأن أمواله فزيد ألئزءه، ول المحن 

ولقوله، النفقي^ رأمّأ>نب ؤئأف1ه ! —تعالئ— لقوله بالنجاة، عنها يحبر فينة وكال 
بلدةأو دارا يحل قد أئه يرى وكالمللث، ، ؤ، ثعبمي رش ؤ،أفذه —تعالئ 

ينالذل أو مصيبة بحلول عنها يعبر إليها باليحول عادة له يكن ولم محلة، أو 
إلئآمدوثاه منثة دئرأ إدا آللؤك ؤءئ ت —تحالئ— لقوله الموضع؛ ذلك أهل 
وأنملكأ إ؛ام، ~تعاإى~■ لقوله بالماء، عنه يحبر وكاللباس ه، ^^٥٠ ت قوله 

كثير.ذلك وأشباه لهزه، لتام، 
القاص؛بالرجل عنه يحبر فكالغراب، ه الله رسول حديث من اكأول وأما 

لقولهالفاسقة، بالمراة عنها يعبر ولكلفآرة ، فامئاصماه الله رسول لأن 
لأنأيقنا؛ بالمرأة عنه يعبر وكالفاع قة، فويأيصا وسماها إ ذاسقةا' لاالفارة 
فالئالالباب وأمكفة ، أعوج،ا صاغ من حلمت، راالمرأ0 قال! ه الله رسول 

قالأنه ؛؛؛ ٥٤إبراهيم الله حليل عن روي لما بالمرأة، عنها يحبر ~ عتمته • ~أي 
يعد.لا مما ذلك وأشباه روجته، يعنى ، بابك® أمكفة ®غير إسماعيل؛ لونيه 

عنهبمر فإله طولا؛ يدْ في يرى فكالرجل السائرة الأمثال من الماول وأما 
عطاء،أكنر أي باعا؛ أو يد.ا منك أطول هدا ت لقولهم المعروف ؛اصطناع 

فإنهبنميمة؛ المامم بين متئ ®من لقولهم• بالمميمة عنه يعثر ب وكالا 
®فادنوعده؛ يوفي، لا لمن لقولهم بالمقاس، عنه يعثر وكالمرض ،  ١٠ث، يحتمل

)عمزو(صحيح. وإصناد0 أحمد؛ رواء )١( 
علىلك تشم لن ضلع من خلخت اJصأة ءإن ونقف: (، ١٤٦٨)ملم: (، ٣٣٣١)البخاري: رواء )٢( 

طلاقها٠.وكرها كرتها نعيمها، ذهبت وإن عوج، ومها بها امتتُت بها امتتيت خإن طريقة، 
رصرو(

الشلن. ٦١٧١ب هي والأّكفة: اللفظ. بهذا عب أنس لم )٣( 



ررهوأياه! يشبه للذي لقولهم بالولد، عنها يعبر وكالمخهلة وعد٥اا، في يمرضن 
بأيهعنه يعبر والحجارة والبندق بالسهام الناس يرمي وكالذي الأمحدا'، مخملة 

يغسلأئه يرى الذي وكالرجل وددفهاا، فلأنا فلأن لإرمئ I لقولهم بسوء، يدكرهم 
لاغسلتت لقولهم الشيء، محن بالإياس عنه يعبر كالصابوزح ونحوه بالأشنان، يده 

بالرحلعنه يعبر وكالكيس خيرك، من أست فد أي* بالأشنان يدي 
يعد.لا مما ذلك وأشباه فيهم، المنيع قومه في العزيز 

بالفضل،عنه يعبر فائه الفضل؛ اسمه فكرحل الاسم، التأويل وأما 
دلك.وثبه بالسالأمة عنه يعبر وسالم ن بالرشد عنه يعبر وراني 

يسأللمن بهما عبر إدا والورد النرجس فمثل بالمحنؤل التأويل وأما 
وأشباهونضارته، لبقائه بالضد والأس البقاء، بقله عنهما يعب إليه~ ينسبان من أو 

ذلك.

رنةمعه نكن لم ما بالفرح، عنه يحبر البكاء فمثل بالضد التأويل وأما 
٠وغم وهم حزن أنه عنه يعبر والرنمر والضحك والفرح جيب، شق أو صوت أو 

الرجلومثل الغالب، هو المصرؤح فان يصطرعان أو يقتتادن الرجلين ومثل 
يحتجم.فانه شرحل عليه يكتب أنه يرى أو شرحل، عليه يكتب فانه يحتجم أنه يرى 

موقعفي يجن أنه يرمحا أو يجن، فإنه فبرا يدخل أنه يرى الرجل ومثل 
الموضع.ذلك من حرج قد أنه يرى يكن لم إذا يقبر فإنه والهيئة؛ الأهل مجهول 

يسيل.سيل فإنه هجم عدوا رأى وإن تهجم، بأنه عنه يحبر الحرب ومثل 
كثيرةذلك وأشباه جراد، والجند جند، أنه عنه يعبر الجراد ومثل 

فهوقعقعة معه يسمع لم ما مكنوز، يمال عنه فيعبر الجراد وأما تحقس، لا 
فهوالخد علئ كثر أو الوجه علئ سال فإن وزينه، مال أنه الشعر وفي ا خصومه 

علنيقدر ولا به يرمئ سوء كالأم فهو مكفوئا كان فإن كسوة، إنه وقيل W وهم عم 
افر،حمبهما حل،ار فإن ورياش، مال فإنه وجناحين؛ ريشا له أن رأى ومن لفحه، 

فارقتهفإن ، يستفيده ولد أو أخ فهو معه وبقيت فاحتمالها قطعت، يده أن رأى ومن 
بينهمن يخرج صحيح أنه يرى المريض وش ولد، أو أخ في له مصب فهي 

عفيفات،عير نساء أنها المقامات وفي يبرأ، تكلم وإن ، بموت فائه يتكلم؛ ولا 
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السملثحوفي واللياليا الأيام فهير وسوداء بيضاء كانت وإن ألوانها، تختلف لم ما 
كثيرة.ذللثs وأشباه وغنيمة، مال فهو يعرف لم ؤإن نساء، فهو عدده عرف إن 

الرحلمثل ذلك،، Jاحتالآف الرؤيا تختلف، فقد وهيئاتهم الاس ف اختال وأما 
محيصائح فهو والدين الخير سماه الرحل كان فإن العنق؛ أو اليد مغلول أنه يرق 
منالمعاصي كثير فهر ذلك صد ه ■صيما كان ؤإن والفسّاد، الشر ب، واحتنا حقه 

آمين.بكرمه، منها الله أجارنا النار، أهل 
ليالذلك كان فإن فيلا، راكب أنه يرى الرحاب فثل الأوقات اختلاف وأما 

ه(.. )ازوحتهء. ٍللق نهازا كان ؤإن المفعة، كامل حسنا أ>ا 1ل 

Iمقاومته قي خلدون ابن الشخ وقال ءو 
عليهيقصز ما عبارة المعبر ء،ليها يبني كلية بقوانين علم التعبير علم إذ لم رُ 

البحريقولون آخر موصع وفي السلهلان، على يدل البحر يقولون كما وتأويله، 
الفادح،والأمر الهم على يدل البحر يقولون آجر موصع وفي، القيظ، على يدل 

سر،كاتم ص يقوون آجر موصع وفي العدو، علمح، تدل الحثة يقولون هما ومثل 
هذهالمعبر فيحففل ، ذلك، وأمثال الحياة، على نيئ يقولون آخر موصع وفي 

هذهمن تعين التي القرائن تقتضيه بما موضع كل في ويعبر الكلية، القوانين 
ومنهاالنوم، في ومنها اليقفلة في منها الفرادان وتلك بالرؤيا، أليق هو ما القوانين 

ولمله، حلق لما مسر وكا؛ فيه، حلفت التي بالخاصية المعبر نفس في ينقدح ما 
العلماء،أشهر مءن فيه سرين بن محمد وكان ،، لفالبين متناقلا العلم هذا يزل، 

فيهالكرماني وألف، العهد، لهذا الناس وتنانلها ٠االقوانيناا، ذلك في عنم وكتب، 
الغربأهل بين والمتداول وأكثروا، والمتاحرون المتكلمون ألف نم بعدم، من 

؛عاا،r٠ااالممثل• القيروان؛ علماء من القيرواني طال-، أبي ابن كب العهد لهذا 
،وينهم.ا للمنامثة النبوة بنور مضيء علم وهو المي، للم١االإثارةاا وكتاب ، وغيره 

.)اه( الغيوب،؛ عائم والله الصحيح، في وقع كما 

؛لثائ.الأمرة الطمن )ص/آء؛(. )١( 
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ءقئ^3

قعبولنوْ لتحش إي . كابلن ا وي-متمحت يوثق ف، جه 
محئاأطتمحأل^ ر .رتق أظأو ^ م ق ص ان غط ,؛A■ ث رث اثآ 
بج_تمايثنإؤأ لا ننبمر نين و،و تليثل منا بمي،ء ين وئ؛ؤغأ اثلإ' نجث ذلإ بخد 

،iUما قأبادا ثالوأ . شين َةئز إن آلثتاره بمص ؛تنئت ألمحت عينثث ي، ؤأهم• 
لذزإو\ ربمب يج مدا تثا اثبت4 . دنيزن قر ؤإة ؤئف عق ئأنثا لا 

عنتوأسم ألدب آً=قلث أن ولتاث دء يهيأ آن يتريغج اؤ ئاد وا ئثغْلوو< 
^١^١ @ كحون ^١ ٩ قط ^ ألدتث 1ًظ لإن ئابأ ® قفك 

يثعِينلا ؤهم ينيا بأمهم لثيتحر إلنو يأمبمنا للعن غنت ل بميلور أن ؤأمهوأ بمء 
هديتش ررْضا مثق ذمنا إنا كأبماآ ^١ ١٠® ذك عكآث ٣ بمُر و® 

ثمهءعق تتاءو ® _،؛J، هءقنا وؤ لآ يثفين أنت وءآ ألدب ثأهتتئث تعنا 
شفودما عك أكتعاف وأفث مسد سر أتج ذم سوك بل ءو َةذُ—■ دم 
جيئ غئأ ٠^١ ثتنخى ناد ئ ثأذك ،رك؛، محأ ثانت ثآتش ث® 
مننه نًقاوأ تمدودة إض بمسد مش وثرو،لآ، ® سرى ث هر وألئم 

)ا(ء_ِوءظات.

أبيكم.محبة لكم تسلم مكرة= أرم ر ألقوت )٢( 
 )٣( U ٠٣١ؤالثئان؛ه; أسفله. س وأنللم الناظر، م ت خاب.
للقوم.تقي ليالماء نؤِد الذي )؛( 

للتجارة.متاع أنه على أحفوه رد( 
•نمته ص نائم شن ;أمْ ، ٦١

٢٠٤



أنءسئئ مثؤيه أءقمٍم، لآنرأتيء بمر بمن أئرمه أهوى !؛، ١٧. ألؤسمك 
دأّّأتح؛ادسم يأوبل ي، آأدرءٍب، ؤ( تيثما ظا وكاو'إائ، ونوأ شدن، أو 

عي أشيم ج وأث1 © ثثوث لا آزس أًفث ني؛ مء ئق غاِلبلآ، 
.[ YY-U],م-غ،: آلثبمتيزه هزي جإزف وعئ 

أومرة رح ش. 
قصةفي كان لقد أي! ئأيلاه، »اثت، ول-ئومحة بجثش ف، كان لثن ؤ. )١( 

شيءكل في وحكمته ~دعالئ~ الله محيرة علئ ودلائل ت ما عاد وإخوئه يوسف 
ويفكرواالأمور عن يسألوا أن شأنهم من الدين المفكربن ت أي ، ملأنه 

إذالأثه له؛ قريش إيذاء على الله رسول به لئ يتّما العبر من وفيها فيها، 
دبرواما له دبروا وأنهم واحد~ أب بص "ويجمعهم به يوسف إخوة فعله ما عرف 

العطفمن بشيء وأخاه يوسف ولده يختص كان ءجو يعقوب أن لمجرد 
الحسدلعامل مرضاه بأخيهم الإخوة أولئك فعله ما الرصول عرف إذا والحنان، 

منمعه وصنعوا العداوة، ناصوه الذين ، قريش صل ْن يحزن لا فإله قلوبهم قي 
ينبغي.ولا يليق لا ما الإيذاء صنوف 

هنقبش أبانا إن عميه وهئ ثا ^؛١ إلآ لحب وأخوْ قرنف ؛ j!Ljءؤإد 
فكانواهم أما ليوسف، الأم هن أحا كان الأخ ذلك أن المغرون فهم يزه• 

،حد0 على يوش إحوة حمل الذي السبب تربنا والأية فقحل، الأب من إحوة 
الإيثارذللث، أبيهم من تأكدوا أنهم إلئ إثارة القسم، بادم ؤؤوثو1ؤا< وقولهم 

منالمحبة بهذه أولئ فنحن والمنفعة، الكفاية فينا أقوياء جماعة يةه عمِقز وؤ 
لكسرىالعرب فصحاء بعض قاله ما وفاتهم نفع، ولا فيهما كفاية لا محغيزين 

يؤوب،حتئ والغاب، يكبر، حتى المغير قال! اليلثإ؟ أحب، بنيك أي محاله، حين 
،•يبرأر حمح، والمريض 

والذكاء،النجابة مخايل عليه تفلهر كانتح ذللث، وفوق صغيرا، كان ويوسف 

الإحسان.تفقديه I والمراد ومقامه. منزله )١( 

بما،.لما بته أحد لا )٢( 
)ءْرو((. ١٩٨)أ/الأدب: مجاش )"٢( 

٢٠٥



قدالمحبة صسأله أن نسوا كما باهر، مستقل على الدالة العجيبة الرؤيا دلك وقوى 
لأحدبمحبة يشعر ولكنه ولدان، للرجا يكون فقد ، فيها كسب للأسان يكون لا 

تعتمدالكبر في لأولأد المحبة أن الغالب لكن وإن ، محبتهفوق الولدين 
قيهلكن ومن أكثر، له محبتهما لكنت، لوالديه مطيعا لكن فمن والمزايا، الءخص-امحل 

أبويهإقبال لكن دلك إلئ وما أبويه، ومصلحة مصلحته على وحرص وذلكء نجابة 
اللهمآن إلهاما ليوسف حبه لكن يعقوب يكون أن بد ولا الأسباب، لهده أكثر عليه 

إخوته،بقية من غيره في نز لم ما الخصانص من فيه رأى لما أو ~وعالئ~، 
فيوأحيه يوسف ذنب فما ذننا له أن فرض وعلئ المحبة، هده في له ذنب فالا 
حبيقلجك من اننع لأبيه* يقول أن ستهنيي وهل يعقوب؟ أبوهما يحبهما أن 

سبيلولا يوسفا يستعليعه لا ما هدا المحبة؟ فى باخوتى وصوني علئ، وإشفاقك، 

أنعلى يوسف إحوة ن يحمالأ الإيثار وحب الحد ولكن فيه، له ذنب، ولا أليه، 
•لتدبير ا ذلك لهما ويدبروا الكيد، ذلك وأحيه ليوسف يكيدوا 

وعلووالرفعة المجد لطالب، الحسد غريزة الإنسان ثمى الله أوحد وقد 
ويزدادالعمل فيكثر والمجد، والشمائل المفاخر في غيره الإنسان بق وليما الشأن، 

ذلل،استعمال في أساء الإنسان ولكن لغبهلة، با يسممن الذي وهو الحمرادا، 
عنوالفضل العمة إزالة على يحمل فاحد يه، والانتفاع تصريفه في وطص الحلق، 

الدىالحاسد أن ويظهر لحقه، ما الله وعقاب الذم من لحقه وبذلك المحسود، 
المحسود،عن انحهإاظا نفسه من يحس لذلك، ويعمل ا لغير ا نعمة زوال يتمنز 

المألوف،الهلريق وأن الفضل، وطرائق المحمة، وسائل في بمجاراته له قبإ لا وأنه 
أنأراد لذJلئW وأنه ، به له قبل لا ما والمشفاتج الجهد من يكلفه المجاراة كلك 

عناء،أو مشقة ننسه يكلف، أن يدون غايته إى ويصل الطريق، ه نفعلى يختصر 
أمنيتهإلى يمل وبذلك الحياة، وبي»ن بينه ويحول بالمحمود، يفتك أن على فعمل 

والمخاوف.بالأحطار محفوفة ولكنها سهلة، يراها طريق من 
وإلقاءالكذب، علئ إقدامهم يوسما إخوة من الحسد عاقبة لكانت فقد 

لحآزنا في أبيهم ؤإلقأء المشفق، أبيه عن ؤإبعاده العبودية، ذل في يوسف، أخيهم 
العظيم.والأسفط الدائم 
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والعبدلكلجار، حال؛ في المشارين بين إلا يكون ألا الحسد محي والشأن 
سن،أو علم أو إمارة أو زراعة أو تجارة أو صناعة في لك والمشارك والمر0باا 

حدهالإنسان صيت ارتفع وكلما أو منزل أو مدرمحة محي معك المقيم أو 
المجدذلك في يشاركه أن يود لا العالم وترى الصيت، ذلك في يشاركه من 

هفين ثثل لإى أباثا ^اث الدكر، وحسم■ انميت ازداد كلما الحد ويزداد أحد، 
وعدمصغره مع علينا يوسف حب يوثر وكيف ، الدنيا أمر تدبير في بين خطأ 
ومواشيه.دنياه أمر من بمصالحه نقوم عصبة ونج* نفعه، 

داءىطاعن عن نزول دئزه ونث تقم ثن أرصا آطرحو» ر بجنم  ١٠٥١ؤ)٢( 
وفاقمحل لكن الرأي ذلك ولكن يوسف، في شهوتهم قفاء في وثرؤع الحد، 
مجهولةمتكورة أثبماه أطنتمء ^١^ يثماه، يقنوأ ^^!٠ نال! الذي إلا منهم، 

عنكميلتفت لا واحدة إقباله عنبكم يقبل خكأه ونع لكم العمران عن بعيدة 
فكان•١ ها إيا وينازعهم ا فيها يشاركهم ممن لهم محبته سلامة فالمراد غيركم، إلى 

أقبلالشيء عان أقبل إذا الرحل لأو عليهم؛ إقباله معنئ لمصوير الوجه ذلك 
رغث؛امؤنه >ؤوتق ت ~تعالئس شال كما الذات، بالوجه يراد أن ويجوز ، بوجهه 
وهو، به ويمكروا ليوسف يكيدوا أن على يحملهم الذي هو ذلك ، [ ٢٧ت ]الرحمن 

ويخصهمغيرهم، إلي يلتفت فاد وجهه،، لهم ويخو أبيهم، محبة لهم سلم أن 
ليخلوصرتها تقتل أن للمرأة لساغ للحسد صببا هذا صح ولو والرعاية، بالعطف 

فيوللموفلف أساذ0، وجه له ليجلو زميله يفتل أن وللتلميذ الزوج، وجه لها 
ولبطانةرئيسه، وجه له ليخلمو العمل ذللث، فى بأحيه يفتلث، أن الأعمال من عمل 

غلب،قد الناس أن الواني والأمر الملك٠إ وجه له ليخلو صاحبه يقتل أن المللث، 
والذيا وخالقهم ربهم به وأغفجوا المذموم، الحسد خلق الحلل• ذللن، عليهم 

بالمنفعة،ويستأئروا الوجه، لهم بخلو أن هو الشيهئاني الممل ذللث، لهم يزين 
تحملهما بين فرق ولا بأخيهم، ومكرهم كيدهم في يوسف بأخوة يتأسون وأنهم 

انمننبأس ولا حقيض. علن ل بمجاز فليس نة زانالكتاب في ورد حيث حلاله حل الرب وجه )١، 
رما(، ٤٠٧١انصواعق! مختصر انفلر! وتعالن- 'ّبحاانم، الرب صفة نفي عدم *ع انمولف،، ذكر0 الذي 
.بعدها 
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ذلكفه، مممفون فهم الجوهر أما وم0ذ\>هم.١ أشكال إلا يوسف إخوة وبين الناس 
فىاتفقوا يوسف فإخوة وأدبى، مادي أخرى بعبارة أو ومعنوي، حي الفتل اذ 

فىوضعه س القتل ذلك إلئ يؤول ما أو مائيا، قتلا يوسف قتل علئ الأمر أول 
القتلبان مهم واحد عليهم أثار لما نم بها، يعيش لليي أمان لا مهجورة أرض 

قال.ما إلي أجابوه الجب= قعر في إلقاءه لهم وحثن عفليم، 
الرجينإل ترى ألا أدبي، قل فهو المحامن في اليوم الفاني القتل أما 

وصائلس له ويدبر للأخر، منهما النفس حيسن، يكيد الأعمال ص عملا وليا وقل- 
بالحغلوةتأنر ويالرئيس، وجه له ليخلو ~تعالون— الله إلا حدْ يعلم لا ما الفتلث، 

يرىلأقه وص،اهلان؛ نفوذ صاحب، الرئيس كان إذا صيما ولا ، عنده والمكانة منه 
تختلقأن ه نفله فتول فيها، عليه يمتاز أو الحبة، تلك فى له مشاركا زميله 
بينهماوء نحنئ الرئيس ذلك وبين بينه ويدس المفتريات، صاحبه علئ 

لمإن فيه يعمله الذي العمل من الزميل ذللث، بإبعاد الأمر ينتهي، وفد العائقات، 
لهيخلو أن علئ لذلالم ١ الإنسان •حرصر بيه صأدبي قتل وذلك منه، بفصله يكن 
.رئيسه وجه 

والأمراء؛الملوك بطانات محي هاشتا الحد— —خالق الخلق ذلك ترى ألا ئم 
يغكأن لزميله سسهح ولا والرصا، الحظوة ومكان الر موصع يكون أن يريد كل 

اوشيعا اتا أح*'تجدهم وليلك وبينها، بينه يحول أن على قادر وهو المنزلة، بتلك 
لهكان من إلا به، واكنكيل إمحماؤله على ويعمل  ٠٠له ويدص للأخر يكيد حزب كل 

ماوقليل الخبيث، العمل بدلك ه لنميسمح لا فإنه صالح؛ ولبن منين، حلق 
أنتستطع لا لأئها قليلا؛ إلا الملوك مع تلث لا البطانة من الصنف وذلك، هم، 

الأهواءأصحاب تجارى أن ستهليع لا كما بالدمحسايس، مملوء حو في تعيش 
منشيء ذللي ، يه صلون يا ما بمثل صلهم وتنا ط سلاحهم فتحاربهم ، ئت لشهوا وا 

وسيرتهم.عملهم مرن علينا الله قصه وما وإخوته، يوسف في العبرة 
الذيلمدموم ا الحسد ذلك في الإخوة باولئلأs تاسئ ممن ذكوذا ألا نرجو 

فصلهممن لغيرنا حدنا يكون وأن جر، ما وسخطه الله غضب من عليهم حر 
يكونلا وأن ا لهم ما مثل وتمني ا لهم الغبهلة هو والفضل العلم في علينا الله 
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فيالأخذ مع للخير تمنا يكون بل وييغضه، ~وعالئ~ الله يمقته مئا التمني هذا 
جاهاأو مالأ الله أعطاه ممن موقفنا يكون وأن إليه، الوصول على والعمل أسبابه 
شننإؤؤءئن ~تعالى~* الله لقول لمهلمئن ا وقسمه، الله أعهناه بما الراصى موقف 

بثضابعضمم نثغخد دمحثت بمص مي، بمضمم ؤمحيما الوت( آلجمؤؤ ق يث£؛م يمم 
نزحد؛أثث الناش دؤث أن وؤو' . عسئوق نق  jy-تخى وثنت 

.بملهروذ عي نمعاخ فشه ين ثئئا ,ظشخؤ ؛٥^، دمحر لش ئثقثا 
أليناآلئ تع لثا د'لك يكل وإن وقحرة . تقمحننك عيا ونثئل أبوغ وبيوهر 
.؛<r[ rT]الزخرف: كزه زك عذ وا'مح؛ 

يدلالذي للقتل أو ه؛، ليوسف الضمير معا بمدري ين ءؤوقؤ_اوأ 
وانتفنامدنياهم صلاح صالحيآ' بكونهم والمراد ، وآهننإ ت فوله عليه 

حنتم،منا -تعالئ- الله إلي تانين أو لهم، أبيهم وجه بخلز أمورهم 
بينهموتحول المسق، عن تردعهم أن أردت أنت، إذا المنفه بقول هذا أشبه وما 

مفتوح.التوبة وباب أشنا نمغ أن بعد الله إلز تتوب الفجور! وبين 
ماإلئ يبقيهم أن عهدا الله علئ أخذوا وكأنهم المعصية، في إمعان وهذا 

علمواوما يريدونها، كانوا إذا التربة من يتمكنوا حتى يمهلهم وأن المعصية، بعد 
يندمونوهنالك لإنابة، يوئقون ولا توبة، من يمكنون فلا يفجاهم قد الموت أن 

حرينسرحل من يصدر أن ثانه من ليس القول ذللئح أن على الندم، ينفعهم ولا 
أرصاهأطاعه، أم الله أعمئ يبالي لا رحل من يصدر ؤإنما التوبة، على 

-تعالئ-الله عصيان علئ يقدم من التوبة علئ يحرصى فكيف ؤإلأ أسخقله، أم 
بينهما يصلح أن علئ معتمدا نفسه، شهوة إرصاء إلا له هم ولا مختارا راصنا 

العصيان.ذلك يعد الله وبين 

—تعالن—،الله عميان من وجلا حائما يكون أن المؤمن في والشأن 
الطنبكالرجا المعصبة تزول وبزوالها جاهلة، وفتية لأسباب إلا فيه يقع ولا 

أحدأغضبه كان قاهر، محبب طرأ إذا إلا بشتمه أو أحدا يب لا الوايع، الحلق، 

■هم يقتر غنتهم يخِ ، ١١
فيالكفر.أي واحدة؛ أتن )٢( 
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ذلكفإن لعن، أو سلم، العادة ، خلافعلى ينه فوقع الانتقام، داعية فيه حرك أو 
عزألربئ ؤإث٠ا النفس، وابع الخلق ُليب يكون أن عن يخرجه لا النادر الحديث، 

وهاثعييم أث؛ .بتوب، هأوكق، زببه ثن ؛توبوتنث• نم ايلم ألتوء بمثلوئ للذمي أقو 
فول:من الراد فكا إذا يقال وتميلك [، ١١٧لاس; صئاه ي آفُ 

بالأماني،تعليل فائه تمهدونه؛ بعذر أيكم وبجن بينكم ما يملح أي؛ ؤتل،بمثهج 
يوشتحمل ويقولون ينهم، فيما القول بذنلثط سمؤن يعقوب أباهم يتعقلون وكانهم 

ذلكأن دروا وما هين، ثيء وهو ونرفيه، أبانا نصلح ذللث، وبعد ؤ نحمل ما 
العائقةومحتوء يحد، لا ألما منهم ميتالم أباهم وأن مغارم، عليهم سمجر العمل 
عني،يهون الشيطان ولكن الملاح، من شيء فيها يكون، لا حض، وبينه بينهم 

ومنالفر، عني، شيء أمهل أنارها من الخلاصر أن وبريه المعمية، الإنسان 
منأنه ويريه بهط تحل المى عاقبته ينسيه سوءا للرحل زين إذا أنه دائما شانه 

أحد،به يعلم لا أن استْناعتته في أنه أرام سارقا كان فإذا منه، الفرار عليه المهل 
فىأن أراه زنا له زين ؤإذا منه، وحلعس به فتلث، الطريق فى أحد اعترصه ؤإذا 

وإذاأمره، يفضح لا حتؤز ء ارقبا عن بعيد وهو العمل ذللث، يعمل أن استaلاءته 
القتل،ذللث، في يقتل حي الشهود شهادة عليه تتوفر أن قل أنه أوهمه القتل له زين 

.وهكزا وهكذا، 

وهوالقاتل ذلمث، إن أي إلخ؛ . . . ِرثفه< لا ^ نين ^٠١؛؛، )٣( 
حالف،قد اسمه= محرفة عر نتوقف لا العبرة لأن لما؛ الله مه يلم منهم واحد 

بهسمّي ١ ٥ قي أي• الجب؛ غيابة في بإلقائه وأمار ط القتا واستعظم إحماعهم 
حلم،؛لأنه ، ؛ذللوسمى تبن، لم لي، ١ ة الحب البئر والمحب. يعيويبح، ١ عن رغيءويته 

الذينبعقم منه ويرفعه البئر من ياحذه ألثثارآه بمص يعلو ولم تجلع ■ أمحا 
يتعلقعمل ءر، ممرين كنتم إن أي؛ كثمِ ^إن الأرض في يسيرون 

لأنهبذلك يثير ولكنه العمل، ذلك ْن متألم أنه إلى ألتعليق بهذا ويثير بيوسف، 
بوصعهمصلحته وبين ، يوسفذ إحوة أغرامحم بين توفيق وفيه القتل، ٌن أيرا أقل 

حياته.فيحفظ يلتقطه المارة بعص عل المكان ذلك فى 
أننعدم لا الكباد منهم وغلظت نسوا إذا الجمائ أو القوم أن نعلم ومنه 

قتلعلن أص-نوا يوسف فإحوة الإشفاق؛ عليه وغلب قلبه، رق من فيهم نجد 
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بعدمعليهم أشار منهم واحدا لكئ القتل، ذلك إلئ ذريعة بكون ما أو أحيهم 
أنويظهر لحياته، ؤإنقادا ليوث مملحة الرأي ذلك في يكون أن رجاء القتل 
علئفنزلوا شيء، كل قبل إخوة لأنهم الانتقام داض علئ با تغلقد الشفقة داعي 
أهنإدا ؤئث، عق ئأثثا لا لق، ما كأباثا ؛^٥١^؛ قنله عن وعدنو١ الة_ائل، ذنك رأي 

أمنهمعدم يوجب بما منهم يحس كان ئدؤ يعقونما بأن منهم اعتراف كنيام0ه 
نريدونحن عليه تخافنا لم أي؛ منه؛ ويعجبون ب، بالعن يسألونه فاحذوا عليه، 

عنينزلوْ أن يحاولون ثنيحو0ه ؤ* ؤنإ؛ا قوله! وذلك عليه، ونشفق الخير له 
وبينه-بينهم والحيلولة منهم، حففله في رأيه 

يتبعغدا مثا أرسله ؤ فقالوا لهم، تركه في يحببه بما يرغبونه أحدوا ثم 
الفواكهبأكل التمتع في معنا يشترك أنه يريدون له ؤإئا وقتك 

التيالألعاب في ويشاركنا حة، والالخما وهي )الرتعة(، من ونحوها، 
ينالهأن من لثطود؛ه له ذلك، وغير والركض والصيد ؛الاستباق تحويناها 

الحرصشديد كان يعقوب لأف المؤكد؛ بأسلوب ذلك وقالوا الأذى، من شيء 
حرصهمدعوى في فبالغوا إخوته، في الاعتقاد محيء وكان يوسم، ولدم عالئ 
لحافظون.له ؤإنا ; ويانثالماصحون، له وإنا أولا؛ فقالوا علته؛ 

ثثك ١^^، أًفلئ أن نواث، بج، تذثيأ أن ثخجح لفي إظد 
يأكلهأن معهم تركه من ويخشئ له، محزن بيوسف ذهابهم أن أراهم 

فيه.محه يغفلون وفت، فى الذنب 

عليهيخشى الذي لأن الوقت،؛ ذلك< في صغيرا كان يوسّم، أن نعلم ومنه 
الغفلةلهذه للخهلر ممص١ ويكون إخوته عنه يغفل والذي المغير، هو بؤ الذنمن 
عنبوحي؛ إلا إليه سبيل فاد الوقح ذللئ، في نه نحديل. أما الصغير، هو 

وفتافي عليهم وحنانهم المغار أبنائهم على الأياء نفقة تتجلئ وهنا المعصوم، 
ما= حيانهم على حرصهم سيل في الأباء تقاسه ما الأبناء علم ولو ،، الضعف

ثا،لك١ عن والقحف، الكبر عند منهما ، يأففوما والل.يه، عقوق في ولد فك 
بالغةلحكمة هي الوالا-ين قلوب في —تعالئ— الله يضعها التي الشفقة وهذه 

وذلك،الشفقة، ؛، ILiولولا الحياة، هذه وعمارة المل بقاء وهى امية، سوغايامت، 
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تفعل،ما بهم تفعل للطوارئ وتركوا جوعا، الأبناء لمات المبالغ العقلف 
حكمةولكن التربية، وسوء الجهل من وهلكوا بها، لهم يل لا لأخهلار وتعرضوا 

وتحتوانملنس، الحنان ذلك الأباء قلوب في يجعل بان قضت -تعالئ- الله 
سجيلفي ويضحى المالحة، التربية وتربن الأبناء، نعيش العوامل هذْ تأثير 

هدهأن ولولا يضحى، ما الأبوين سقاء من المرجو تقبلهم ومالصالحة حياتهم 
عادةالبوائل الأبوين جهل معها يكون فد الأبوين ش الله أودعها التمح، العاطفة 
الصالحة،ثمرتها وأثمرت ربها، بإذن حين كل أكلها العاطفة هذْ لأتنج لأ؛ناء= 

الأبناء،علئ ْستهلينا الماطفة هذه يجعل الأباء من كثير فير الجهل ولكن 
وحياتهم•أحلاقهم علمم، وخطرا 

الأطعمةمن ولدها تعملي كيف التربية بوسائل الجاهلة الأم إلئ ترى ألا 
تعدام يكون وبذلك صئيلة، ضعيفة حياته ويجعل معدته، د يفما الغليفلة 

تكونمن الجاهالآت الأمهات بعض من نرى فد يل فات، معزصالالآمراءس، 
صحته،به تحول ما الأدوية من له الملبسح أوجل إذا شفاثه وبين الولد بين حائلا 

ضارا،النافع يريها الجهل هو ؤإنما ولدها، الصحة كراهتها ذللئج علئ حملها وما 
إلئبه يذهب أن أبويه علئ يوجب خبيث يمرض الولد يصاب وقد نافعا، والفار 

إحوتهمن به يتصل فيمن العدوى تنتثر لا حتئ العامة المستشفيات من متثفئ 
الست،من نقله سبيل في عثرة حجر الجاهل الأب أو الجاهلة الأم ، فنقفوأبويه، 

الأمرامحس،هذه لمثل المنعية العامة المستشفيات حيث الناجع بالحادج واسعافه 
ومضاعفاتللطوارئ استعداد فيه كثيرون أطباء ومعه بالمتثفئ وجوده فان 

فقراء،بيوت كانتج إذا سئما ولا ، ذللث، لثل تعد لم فإنها البيوت أما الرصر، 
ماالبقعة ونظافة المللمق الهواء من فيها يتوفر ولم الصحة، قواعد علئ نن لم فإنها 

القذارةمن عليه اثتملت، بما هى بل المرض، من ثقاته علئ المريض عد ا ي
منذللثج كل الشفاء، دون وتحول، المرض، ، تضاعفالهواء وحبشا الموقع ورداءة 
أعس.تحكيما العاؤلفم ونحكم الأباء جهل 

أستاذهلأن تربيته؛ وبين الولد بين حيلولة الجاهادت النساء من نرى قد يم 
فللماتفى وبقائه التعاليم، من مانه ح فى سببا القوة نللثج فتكون يوما، عليه لنا 
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لهنكمل أن الحكومة نربي ثم ناقصا تعليما الولد يتعلم وقد اد، والمالجهل 
أمهالخير وذللئ، الولد بين الحائل فيكون أجنبي، بلد الئ بعثة في وترسله التعليم 

الغربة،من عليه وحويا نزعم، فيما ولدها مملحة على منها حرصا الجاهلة، 
بدونوتركها أهملها من عاى هو ؤإنما الأم على بكن لم كله ذلك في والذن—، 

التحكمذلك بنيها في وتحكمت، الناصح، الجهل ذللث، علئ نشاُت، حتئ تربية 
لتصرفنحتحلم، أيها ولو والإنماف،، الحق بام لا الجاهلة، العاؤلمة بامحم 

إلزحنبا العقل مع ارن بل عملها، على عاطفتها ب، تتغلفلم معقولا، تصرئا 
الأمن،موضع في وأمنسنح الخوف، موضع في ولدها علئ وحافت، ، جنب، 

بالمشاقلامتهانة و١ لمجد، ١ محبة ه نففى وغرت لأسفار، ا عاى وسجعته 
قدوةالاباء تكون ومنى الوالد؟ وذللثط الأم بتللث، علينا الله يمن ومنى والحفبايتح، 

الأدبية؟والئجاعة والفضيلة الخير في يحتذي ومثالا لأ؛ناء، صالحة 
حادةالأباب، لنا يمهد وأن قريبا، الزمن ذللثط يجعل أن الله ال، ن
الحقة.الحياة ووسائل 

يؤكدواأن يريدون إذا إئا عمجته ويحن ألنئث، أْكأع فين >ؤثاإإ 
حماعةلأنهم تخشاه، الذي الذنب، عليه لهل يأن يمكن لا أنه ءقفا ، يعقو١٣لأبيهم 
حاسرينجماعة لكانوا ذللثح حصل ولو عنه، الذنبح دفع على قادرون أقوياء 

منأكثر حارة وأمح، أموالهم، حراسة ولا مواشيهم، حنفل تْليعون يلا وصحفاء 
نبه؟الذ عليه يعدو حتى أحيهم فى يتهاونوا أن 

بأمرين•"؛عقوب الله سم، لهم اعتدي 
•دءه دهتمحأ آن لمدي نوله؛ الأيل؛ 
•عنه يأئن ألدئث يأْ=قلت أن ؤوآ-غاث، نوله: الثاني؛ 

حزنلأن عنه؛ فاعرضوا الأول أما الثاني، عن أباهم أجابوا وقد 
ذلكيحيروا أن المعقول، من فكان يغيفلهم، كان الذي هو ولده على يعفرب 

عنه.أباهم يجيبوا ولم صما، آذانا العذر 
جواُث،—خ) إل • • • إسه -آقن؛، ف، بمتلو، أن رهمعوأ يهء >ؤةثا )٤( 

منحمل فيما رون المقأكثر وقد فحلهم، علئ أقدموا تقديره: محن.وفخ؛ )لما( 
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نمسكونحن وغيرهما، والامتناع البكاء أحاديث من الجب محي إلقاته عند يوسف 
تفيها صحيح حبر عندنا وليس المعصوم، حبر إلا لإتيانها حلريق لا لأله عنها؛ 

يوسفالله هم ألأي* ةّئمبمه، لأ وهمم همنرا بآترم لقنهر إثه ؤمأزتا 
يانكإخبارهم عند يشعرون لا وهم اليوم، بعد به هذا بصنيعهم إخوته ليخبرن 
تأنيبالإلهام هذا من والقصد إليك، ه أوحينا بما يشعرون لا وهم أو يوسف، 

الخالصمن أمره إليه يؤول بما وبثارته الجب، ظلمة فى وهو قله وتقويه يوسف 
وسلطانه.قهره تحت ويصيرون علميهم سيسنور وأنه والمحن، الشدائد هذه من 

وما، يوسف قلمب علئ أبردها ما ، لحصبب ا الوقت دللثs فى البشارة هذه وللمه 
الصبر،علئ قلبه وتشد الخصاعب، عليه تهون بشارة إنها ا إلتها يوصف أحوج 

والشدةنورا، الظلمة يه وتتحول ٠ سهلا أمامه الصعب تجعل معنوية نوة وتعطيه 
وإخوته،يوسف، ورب ّذ خالقمن شارة وهى كيف ، أننا والوحشة رخاء، 

وانهأخيهم، مع منهم كان ما ■على إحوته فيه يعللع وقت عليه ستأش أنه فيها يريه 
بهذهظفر ومن بحياطته، مكنوهما الله، بعناية مرموهما الشدائد هذه من سيخلمصه 

مكروه-من به يعمل وما شداثد، من يلقئ ما بكل يرصئ بأن جدير فهو الشارة 
فىوالقي لغريب، با ويستهينون الموت، لمستعذيون الرحال ء عفلما وإن 

هذهوفي مشاعرهم، وتملكت نقومهم، علمن استولت همد عظيمة، آمال سبل 
الأمالهذه وإذ الرغاب،، وتقوى العزائم، وتشتد ، ش_ا لخصا ا علن لون يتالأمال 

الله،من وحنا كالم، إذا فكيف الإلهي الوحي حد إلئ تما لم درحتها كانت، أيا 
وصدقفيه باطل لا حق فيها ما أن صرورى بعلم صاحبها ينعر صادقة، وبشارة 

صاحبهاموقف يكون البشارة هذه بامثال يثر إدا القلمب، أن شلي لا معه، كذب لا 
منزلةبه تحل التي الخصان؟، من ومنزلته الامال، صاحب موقف فوق الشدائد من 

عظمنعناية أمره بمال يوسف بشارة إن القول وحملة المستخف، المحبين 
منونن، في الغيوب علام من كبيرة ورعاية العصمب؟حإ الوقت، ذلك محي به الله من 

يتقدمالتربية دروس من ودرس الأفئدة، له وتضهلرب القلوب، فيه تتزلزل أن شانه 
.وعزما حدا صاحبها محن تتطلب التي الرسالة 

توثث،نزضا تثق ى إثا ه ® ص ه ؤئثاءُو 
النهارآخر أباهم حاروا المنكرة، فعلتهم فعلوا أن بعد أليناه ثأءءئ4 قعا عند 
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دمواأيهم هو كاذبا، وسببا باطلا، عدوا أشهم في مزورين البكاء، يتصنعون 
يابمفين أتت ءؤوما وقولهم' الذنب، فأكله المتاع عند يوسف وتركوا 

بنا،ظنل لمموء صادقين كنا ولو لما بمصدق أنت ما ت أي صندقزه، ^كنا وأو 
بنا؟ظنك سوء مع فكيف المدق، أهل من كنا ولو أوت ليوسف، محبتك وفرط 

يفعلا بأنهم وشعور بإحرامهم، منهم إحساس لا4 بمحن أنث وقولهم؛ 
وهوحذونى"، يقول؛ أن المرياب اركاد والرضا، القبول موقع أبيهم ْن قولهم 

ويقولالقول، ذلك بمثل يتهمه من فيعاجل إلٍه يلجأ أن الكاذب شأن من أسلوب 
بي،الظن سيئ فأنت براهين، من لك وذكرت أدلة، من للث، قدمت مهما ت له 
دليلا.يحني تقبل ولا قولا، لي تصدق لا 

الكذبنفس كائه للمبالغة، بالصدر وصف ث،ِ مصهء عق ؤوعأءو 
ذبحواإنهم قيل بذاته، والزور بعينه، الكذب هو للكذاب يقال كما وعينه، 

أكله، كيفيعقوب فقال يشفوه، أن ويانهم بدمها، القميص لهلخوا و٢ 
الدممحلريق لنا يبين لم والقران يذلل، فاتهمهم ؟ قميمه ينق ولم الذنب 

وزور.كذب الدم أن أحبرنا ؤإنما منه، أحذ الذي الحيوان ولا 
حفلةماد فهي بالدم الملويثح القميص ذللث، علئ يعقوب ملاحفلة أما 

القميصفبقاء قميصه، يمزق أن فيه فالنان طفاد أكل إذا اللث_، لأو وفكر؛ عقل 
العزيزامرأة بدعوى ذللث، أسبه وما الدعوى، هن.ه ب كل. عنوان التمزيق من ّالما 

َكامحك،ؤؤِإن وقال؛ جهتها، من هو الذي الشاهد فجاء سوءا، بها أراد يوسف أل 
_،J^Jدر ين ئد ثبنه, َكاث وإن . اذؤزج من وم قثت.متط مل ين ئد ئيئه, 

َئدئنإف ين إثم ئاد دبم ين ئد ئيئم يآا  ٥٥. ين وئئ 
إلىالبريء ويجره لبماخر أن المرتاب في الشأن لأل للقراتن؛ تحيإ وهو ، ؛؛< عطم 

منهتجره لأنها أمام؛ من قميصه تمزيق كان صادقة العزيز امرأة كانت فإذا الباب، 
البابإلئ يسارع الذي هو يكون كاذبة كانت، وإن علمها، يمتنع وهو الباب إلئ 

محدالقميص رأى فلما ، حلف، من قميصه فيمزق لتمنعه سيده، إلئ ليشكوها 
علاه.كدئ إن دٍضدؤ؛ ين وإيم لامرأته العزيز قال دبر من 

(١٧٢٨)؛؛/الصحاح: (. A-/V)اللغة: هاوِب د-(، ١٩٧)؛/المن: اظ: الشاة، ولد غل: ال
)يرو(
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تدعون،كما الأمر ليس يعفوب قال أي- آنرأه، ألسك؛ لكم سوك بز ؛^٠١١، 
■أي يومحم مع ارتكبتموْ عقلينا أمرا أنفكم لكم زينتا بل 

منالصبر كن لم وإذا الشكوى، من أمثل جميل نمثر أو جميل، صر فأمري 
ءؤؤأد0ثيكون؟ فممن جميلا كبده وفلذة ابنه في مصيبته على يعقوب الله بى 

ونبي، يؤمن، هلاك مجن تمحقون ما احتمال على أي- ، شفوذ؟< ما ءق ألمعال 
والرجؤعالمكارم واحتمال ب،، المصائعلى الصر في صالحة قدوة يعقوب الله 
وماسبيلا، إليه خهل اليجد فلا الحق، علئ قلبه يربعل أن في "تعالى" الله إلى 

رجعكما "تعالى" الله إلى والرجؤع المصاب، ذللئ، مثل في به بالتامحي أجدرنا 
حزنث، وبللمخلوق شكوى معه لير الذي هو الجميل والصبر ، قؤث يعقوب 

الحزنبه ائتي حينما قال فقد الحال، ذللث، علئ كان يعقوب الله ونبي إليه، 
ثن"ما أثم يني وأء1م أثم إثا ؤحزيب بؤ لثنزأ ؤإثعا الأست ه زعوأف

جميلا،صبره يكون أن بد فاد ذللثه، الرسول ثان ومن رسول لأنه ةوذو>ىيم؛ 
ؤإرغامللهوى، ومحاربة للنفس جهاد هو المحانبح هذه أمثال على الحبر وإن 

والعملالمر، الجهاد ذللث، عالئ بربه تعين يأن إلئ صاحبه أحوج وما للئيهلان، 
الاعتبارايتح.لهذه الإيمان نصف، الصبر يجعل أن عجبح ولا الشاق، 

بمعهيأنى ئلم ذذ-ا ُندثمعا ثاد يلوم ئأدك م١ردهم هأر!؛مأ 'ساي؛ ؤو-جاءث، آ رم 
منقريبا فنزلوا ممر إلى مدين من يسيرون رفقة جاء ه تعرى يعا عليثِ ؤأث، 

والدلاء،، ١١الأرثبنفيهيئ اسء إلئ الرفقة يتقدم الذي ،وء ظء الجب، 
معلمايوسف فرأى أحرجتها، إذا ويلونها البئر، في أرسلتها إذا الدلو أدليت يقال 

كلالبنر، في صخرة علي أو الماء، يننع وهو البئر قعر في رآه أو بالدلاء، 
يقولكانه ٠ حضري فا أوانلئح هذا أي لها؛ نداء >ندنرعنه ؤ ت ونوله محتمل، 
منالوارد ينزعح ولم ه علم ؤهن١ بالياء بئراي( )يا وقرئ■ ، أبشروا لأصحابه 

واليان: jyU<K)\\/اللنة: رتهذسح (. ٧٥٥)T/اللغق: جمهرة اظ: الحل، رم رشاء. .فردد: )١( 
(Aryy/M )صو(

وترأالألف. بعد ياء بغير [ ١٩فح: ليو-ه غنم هتنا اؤ>أبئ.ركتأ وحلف، اتي والكوحمزة عاصم نوا ( ٢١
اقء.ونح بالألف ؤظئمح4 ^ ٧١١
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كانيوسف لأن اسشر؛ بل الجب هعر فى رويته أو الدلاء بحبال يوسف تعلق 
سبيلا،إليه الحزن يجد أن يستهليع لا يراه ومن الوجه، جميل الهللعة حسن 

المرئيكان ولو غائم، هذا لهم' وقوله الأصحاب، ونداء بالبشرى لسانه فانهللق 
وجودفيه يولف لم الذي المكان دلك في رؤينه من الوارد ذ3وزا يوسف غير 

بفيهعن يوسف أمر وأصحابه الوارد أحفئ أي* بمّعاتيم، غلمان، 
بقيهدون وأصحابه الوارد به يختص بإ فيه، الشركة منهم يهللوا أن حيفه الرفقة؛ 

للسيارةالضمير أو للتجارة، المال من قهل؛— ت ~أي شع ما ت والبضاعة السيارة، 
علئتذعه فلم يوسف، أمر أحفت السيارة هذ0 ال أي• منها، لطائفة لا جميعها، 

ولعلالأموال، كبقية إليهم وصلت، بفاعت أته وادعت، أمر0 أحفت، بل لقيط، أنه 
فلوالبئر، في فو؛غ منهم الطريق صل لقوم تبعا يكون أن خوفهم ذلك حكمة 
أنهعلئ أخفوه ولذلك ومتبوعيه، قومه ٌن أذى لوصلهم لقيهل أنه علن أمره أذاعوا 

الأموال.كشة مال 

وسيحاسجهّاعملها يعلم الله بأن للسيارة وعيد مملؤيكآه بما عكر 
فهويوسمج، لإحوة الضمير أو لهم، ليس ما يستبضعوا أن لهم كان ما لأنه عله؛ 
٠ئيهل يعقوب أبيه ومع يوسف أحيهم مع صنعوا ما علن لهم وعيد 

لمثلهافيمة عن نانمر مبخوس بثمن يوسف باعوا عسزه شرنٍح ءؤو'ثروء 
سانومن ممدودة^ ؤدربم بقوله' القليل الثمن ذلك بين وفد ، حنا فا نقتما 

ولذللثجعنه، الراغبين ايددمك-ه من يه ؤو>==كاؤأ قليلا، يكون أن المعدود 
طلمتهوحسن جماله علن يوسف، فى السيارة زهد كان ولقد صفبمج، بثمن باعوْ 

ماالعزيز ذلك مع أمره من وكان مصر، عزيز من له بيعهم وهم، عالية، لحكمة 
قومعند فيه مزهود ورب الأتية، الأيات في الكريم القرآن سيشرحه مما كان.، 

حجرافيظنها الدرة علن الجاهل أو الطفل يعثر وقد آخرين، عند فيه مرعوب 
.مقدارها ويحلم قيمتها يعرف من إلن فيلقيها عاديا، 

نثحدمأر ينثعنا أن عمؤع مثؤينه آحفرى مصر ين آن\ر>نه ل ٠١٧^
مصر،حزائن علن وكان ، لمللث، ا أمر صاحب ممكم استراه الذي إن قيل ولداه 
رليخاتسمن كامتح امرأته أن علن قاطع نمر عندنا وليس العزيز، يسمن وكان 
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لها،القرآن يعرض لم ولذلك الأسماء، معرفة علئ تتوثق لا والعبرة راعيل، أو 
آحقؤ(ؤ ت وقوله تصح، لم أم بها التاربخية الروايات أصحت عبنا فسواء 
أفءؤعسئئ تعهده أحسني أي* • وحسثا كريما عندنا مقامه ا أي* ، م؛وبهيم 

ولJايمنئفده ءؤ١و مصالحنا عالن به ونمثعسن أموالنا، أو صماعنا فى ينععناه 
يكنلم أنه ويحتمل ، يوست في لرسد ١ تفرس وقد عقيما، كان أنه ويظهر C ٠ نتبنا 

حسنفه تفرس لأنه تبنيه، من مانع لا ت وفال يوسف أحب ولكنه عقيما، 
التاريخ.وعغلمة المستقبل 

نالتالتي ثعتب وابنة ، مصر عزيز ت النامحآ أفرس الحلماءت قال 
عمرمتخلف ا حثن بكر وأبو استاجرْ، أبت يا 

رأيت،١^^١ النحو ذلك وعلئ ت أي أيؤ'!؛{ه، ؤ، يثم ذيثا ؤو>فثإك 
مصرعزيز قلب ونملف إخوته، كيد من انجانه قدمناه الذي اللطيف، والصنع 

علئهو الذي العزيز بت من واحدا صار إذ مم، أرص فى له مكنا ءاليه= 
بهصنعنا أي! ، أمحرادثه< يابيل ين الملك أمر وصاحب ممر، خزائن 

يوسف—،أمر في شيء بريم لا آنر0ءه عق عالب صنعنا ما الخفية ألهنافنا من 
ثء=لإلءؤوم،كثيأ فغلبهم نيْ الله ودبر أمنا، يوث إخوة أراد وقد غيرْ، في ولا 

الأناص آآقثر [، ٠٠]ال—ت—٠—ل: ؛؛ذوئوكه< لا نه==قئا رمت$نئا 
كماالكثير، الخير فيه يكمن قد الظامحر الثر وأن لطفه، وخفايا صنعه، لهناثق 
الندامةوراءه بكون، قد ي الغلاه والنمر الخير وأن ، الجب، في ، ليومفحصل 

صاربأن الأمر انتهى نم الجب،، في ورموه ، يوسفإخوة نمر كما والحسرة، 
ارتقائه.أسباب من كان به فعلوا ما وأن صيدهم، 

أرضفي ملكا جعلناه أي؛ أيو>؛؛إه، ؤ، لوثي ق1ثا ^^٤٨؛^، وقيل: 
معانيفيعلم يأوبل، ثن ^،^٠-*؛ الناس، أمور ويدبر العدل ليقيم ممر 
كيدمن أنجاه كما — —تعالي الله أن والمراد المنامان، وتعبير وأحكامه، الله كب 

هوذللن، لأن مهر، أرض علن ملكا جعله عليه، العزيز قلم، وعذلف_إ إخوته، 

والطجرى؛)ده*ي"آ(> 1 شيبة أبي واص (, ١١١٣)I التف في منمرر ان روا0 معود. ابن ثرل من ؛١( 
رصرو(.وغيرهم. 
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الازضف اشمأ اثمتجك< و قن أن ؤ;نيث قال: كا ؤتىا4 كلمة س انمادر 
ونننفعنى لثة أمحم، ذ لم وقعن 0 النيلأى نبجمللم آمنه وبجمن4م 
جعلهالأرض: في فالتمكين ٦[، ٠، زالممص: ءندرلىيم< يتفامإ ما نهم ر؟عنزدهثا 
أنأحد يستطح لا شامخ جل وكأنه عليها، قدمه وتثبيت فيها مكانة صاحب 

والنفوذإياها، الله أعطاه التي بالقوة إلا يكون لا وذلك مكانه، عن يزلزله 
عليه.حصل الذي والسلطان 

غرا؛ةلا أئه ليرينا الخ؛ . . . آنرئ،ه عق عالب بقوله؛ ذلك عقب ثم 
لقضائهراذ ولا أمره، على غالب لأيه يوسف؛ مع ~تعالى~ الله صنعه فيما 

صاحببها يريدون المفسرين عبارة فى حرت التي رمهش( كلمة أن ويظهر وحكمه 
تالسورة هده فى حاء ولذلك، )صالطان(؛ كلمة ، ترادففهي والنفوذ، السلطان 

ماد. أمتن مكتن لدنا أنوم إلف، ه١J َقهل ٥^١ شى كثلنه أمف ٢^، 
،ؤ، تيبما قؤ؛ا وكثلأئإ . ۶؛^ شط إذ أ"لأرم حرين عق أجش 

يكونأن به يراد وإنما ، تللث، في التمكين هو الأيات هزه في الأرصى في فالتمكين 
حزاينعق ت بقوله برئ ولم ومحلول، حول صاحي، الكلمة، نافذ وزيرا 

وكذلكالملوك، من طلبه معهود غير ذللث، لأن ملكه؛ عن له يتنازل أن أُلأرنيه 
أنوطلّب، أحيه لما فالملك منها، طلبه فرض على إليه تجيب الملوك أن يعهد لم 

أنلذللث، يوصف، منه طلّي، والمنزلة" الأمانة له وشهد لمسه، لمستخلمه يحصروه 
التوليةبهذه فأصح ط ذلك إلئ أجابه وقد عليم، حفيفل لأنه الأرض؛ خزانن يولته 

العزيز.مكان له وزيرا وصار ونهى، أمر صاحب 
لقصهتكملة عمى وكيتئلف ؤيلما ءاثينثه ؤأسنؤئ أثيم بخ 

ومكرهمأبته، محبة على له إخوته وحسد روياه، علبا قص أن فبعد ءهوا يوسف 
وصلما إلئ وصل حتى علميه مصر عزيز قلب وتعطبف المكر، ذللث، ؤإحباط به 

ُناؤءائننه قوته؛ استعداد مننض * أى أشده؛ بملمر لما انه أرانا الفوذط من إليه 
قوةوقيل؛ بالخمل، المؤيد العالم وقيل؛ الحكمة، هو الحكم فتل* وءلماه، 
وؤعلثاه<،الموة، حكم هنا الحكم أو مصالحهم، في والقضاء الناس بين الحكم 

كنههما،يعرف لا وعلنا حكما أي؛ للضمحيم؛ وتنكيرهما الدين، في فقها أي؛ 
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ذلكعلئ يدل ؤإنما ئو، يوسف نبوة فى نما ليت لأية وا قدرهما، يقدر ولا 
نثاثك ؤ، زلم ثا إكثتا مل بى يوسف، كءيتكم وتئن ؤ ت ة كآيأحر، آد_ات 

[،٣٤لء_ا»—رن ررّرلآه بميْء يى أش يمِك> أى قفز دلأى إدا حئ يمء جاءئكم 
الناقعبالعلم صثرْ علئ يوسم، حزبنا كما ت أي i محنى 

إحسانه.علن محن كل نجزي الصالحة والحكمة 
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ء؛صليوساف 

،١٥ثتكث ، ١١٠،^؛و،وذأ آلأ؛بج؛ب وعشي مي، عن يتها ز ثر أؤ ؤو5وتنئ 
بماننم ، ٨٤ا ل نثن وكد آلهللأؤل. قئ لا إثذر مؤآى أحس رن، إثم أف ممال 
ألنناني\أثبمادثا مى إثم رألثنئاء !^، ١١عند ل؛ترد، دءىو؛لأئ، رم، بين رءا أن أولا 
منجزآء ما ثاك أناب لJا تؤدها وأؤا دبر من مصي وهدث أت١ب أمئقا ن. 
وشهدقئ ص رودنج، م قاد . ألت عياب أز ينءث أن إلا سوءا 1أنإك أيإد 

 Jوإن. آلكذّتث بى وهو ئم ين ئد ئعثه, َكاى إن ٦٠^^١ مذ قاها
ثاددبر من ئد ئيخم رءا ثلثا آلأثندس. مذ وهو ^I؛L، در بن ئد نلجم 'لكن 
إداك)ديك وأسم؛، ^؛١ عذ مى ؛وثق . عظم َكدئ؛ إن حشدزإ' ين إثم 

ءنثنها ؤود آمر أتتآث أتدثد ؤ، موآ وئ١د ه و آئاءلأابم يذ حقنت 
أزنكذيذ سمتئ »و؛ا . ^^١ يذ إثم وهنذلأ آيئني عند ا ثعثهار ث سه، 
أكزلإئ C؛؛، أثج رئاك يكنا تثى نحدْ 'كز رءاثئ حهآ لى نآغثدث إدأن 

أدك،س ^اك ® ي كق ي ندآ ^ ^ ظ :، ذ ، ٤١^،نئنذ ئ نقنذ 
تنولكنا نتنجس ءامرم مآ معد م ولهن ً ةسئعْم مسد، ش نودر ونمد نه لئم، 

ئدهذعؤ سمنا ورلأ إثو ^ ٤٨ ١٠إلأ؛لم■ أليجي، رن ثاJ ® ألمنعرن 

نهات.ت التاء وفم الهاء، كر )محنت( ونِىت تعأو، )١( 
ه.نفص ليدغ بها رهت؛ يمنارعها، لم لأل منه؛ نتنتفم )٢( 
.s_JL،J|حجاب ت والشغاف القواد، إلئ وصل حس قلبها شغاف حبٌ خرق )٣( 
له.وتنزيها منه يعدا )٤( 

وتوه.بشدة امتغ )د( 
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؛شخهز إنه, َكدهن عنه صنف زثه نأ . ؛الهس نن نأو إبين  ٢١
.[ V'a-YV]يوف: حإن؟بم .ثق فنجئنه, أين رأوأ تا بمد نن ثم  ١٠؛،ئم و آأعلثِ 

٠لعبرة شرح ءإي 
ءمح؛محويوسما آل المراد لمس إلخ ■ • • مبهءه عن أيتها ز هو آنيا ؤؤوا1ّمحأ*ده )١( 

بعده؛ذكره من الظاهر هو كما وعلما حكما الله آتاه أل بعد الحادث ذلك له وخ 
علئمرتبة الحوادث بذكر أل أغراصه من لمس مرة~ غير يلنا —كما القرآن لأف 

هدايةمهمة القرآن مهمة بل الماربح، كتب في الشأن هو كما أزمنتها، ب ح
لأئهاالزمن؛ في نسمها حادثة قبل بالحادثة فيها ويبدأ القحة يذكر ففد وعبرة، 

فييوسف قمة يرينا آن أراد —نعالئ~ والله بدك، قضت، ولح،دمة منها، أهم 
أنله أبيه وتحذير أبيه، على وقصه رآه الذي والمنام عاليه، أبيه وعهلغ، صغره 

٠كيدا له فيكيدوا احوته ءالئ يقصه 

له.-ة مكي،بئر وتل. المحبة، هذه على له إخوته حد إلئ، انتقل ثم 
والمتع،السباق في معهم ليشترك يتركه أن أبيهم لمة ؛م2ثلا ذلك، ءقي< ثم 

إلىبيعه ثم له، جارة البعض والتقاؤل البئر في إلقانه حادث ثم عليه، أييه وخوف 
ذلكتعليل ثم وعلما، حكما وإعهلائه الأرض في تمكينه ثم مصر، من رجل 

كليجرتم، إحسانه علئ يوسف جرير كما اي: القنيثزه، ٤^;،، >ؤوةذألأئ، بقوله: 

؛فقالرعليه، الله جازاه الذي ، يوسفإحسان حوادث من حادئا لما نرح ثم 
براءته،وظهور ، ، يوسفوسجن المراودة، فقمة الأياتء، إلخ . .  .

أنفبل كان ذللث، وكل والعلم، بالمحكم عليه كافاه الذي انه إحمن ذللئ، كل 
امرأةجرأ والذي أرصها، خزائن علئ الللث، ويختاره مصر، علئ الله لطه ي

المساءيهلمع كما فيه فطمعت، البين،، في ءناJها خادما كان أنه مراودته علئ العني 
صاحبةوهي طلمتإ، ما إلئ ستجاُبإ أنها نفلن كانتا بل خدمهن، في الخدومايتط 

الذيلهتاف والوالجاه الغنن في مثلها يكل اء الممانر ثان عليه الفضل 

الهرى•إلى الميل وهي المسو؛، من أمل، )١( 
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عاديا،حائما يكن لم أنه أراها غؤو يوسم، ولكئ العزيز، زوجها من إليها سرى 
قبللخدمته سختارم -تعالئ— الله وأن عغليم، وشأن كبير، خطر ذو فى هو بل 
حائمايكون أن من وأعفلم أجل وأنه لبانتها، لقضاء العزيز امرأة تصطفيه أن 

اعتصمهو إذا علميه وتغض، ومولأْ، ربه حالم، هو إذا عنه ترصئ شهوانية لامرأة 
كانبا، وذهحاء إذا برود، راد من! ودينه أحادفه ءا-ء؛؛ وحاشغل 
الذيالشيء عن حبه لما المخايع يفعله ما ونحيت، ه نفم• حادعته المعنئ 

،طرفمن مفاعله وهي منه، وياحذه عليه يغلبه أن يحتال، يدْ من يخرج أن يريد لا 
يرادأن ويصح ث،، الهلثيومداواة يون، المد ومماطلة الدائن، مطالبة نحو واحد 
.إياهامواقعته في والتمحل الاحتيال، في المالغة مجرد المناعلة بصيغة 

ثمس_لءلانها، ونحن، بيتها في يوسم، أن وبيان ، الموصول ذكر وفي 
فضيحة،الأمم ذكر ولأن يوسف، لشأن إعالأء لهً واستعدادها الأ؛وايب، تغليق 
سئمالا المستتر فإن الموافحق؛ إلئ داع ذللن، كل الأبوايبح، وتغليق بيتها في وكونه 

معفالحنة حاله، وانكشف فعله استبان الذي يفعله لا ما يفعل أمره يملك، من مع 
إليهوصل ما أرثئ بابهاء أّوتوفر الفاحشة، سبيل هيل وتالأحوال، هده 

الأخيار.

تثؤوثالت، كثيرة كاث الأبواب، أذ إلئ ير يثءؤوءلئت>ه< وقوله! 
هاءمن ، للث، يته نهيا أف• ، لك،اا ااهث-ن، إ وقرئ وبادر، أقبل أي■ ليذه؛ 

.تهناإذا يجيء- حاء -ك: يهيء، 
تدلكلمة وهي ذللث،، مثل في أقع أن معادا بالله أعوذ آده مماذ ءؤةا3ا 

لأنالله أعل.ه فتئ من المنتفنر هو وذلك والاصمئزاز، المعصية من النفور علن 

)ءمر>ِ(. نونه:وم )١( 

لذكث.هنسن ؤ كثي.ِ وقوا التاء، وفتح الهاء بم ه ألكن نسق ؤرثالت٠  ١٠عاواب■ ونافع جعفر أبو أ ئ )٢( 
بفتحه نلكن ؤخسن زحلق ويعفو'.-، اتي والكوحممزة وعاصم عم} أبو ودا التاء، وصم الهاء بفتح 
والتاء.الياء 

ءثام■-;ُن.اذهِْتًّتمه
(.٢٩٣)آ/النتم: \(. TTl/r)لاا-اس: اشان. جامع (. ٢٤٥)المسوط: (. ٣٤٧)اب: انظر: 
ا)ص 
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ولمالمآئم، عن البعد في يحتذي ومثالا الخير، في صالحة وقدوة رسولا، يكون 
العندامرأة احابة من يه وتحضه بربه، تعوذه حد عند يقف أن هج؛ يوسّم، يرد 
للهوالضمير موإىه< كن زق قوله؛ ذلك إلئ قاصاف طف،، ما إلئ 

فىحفظه الدق وهو والباطنة، الظاهرة بنعمته له المربى هو والربح عالئ—، ن— 

اللهفعل هذا كان وإذا إخوته، مكر من وأنجاْ العزيز، قفا عليه وعطنح الجنح، 
بزوج؟له تح ليامرأة يفارق وكيف بالإساءة؟ الإحسان ذللثح يقابل فكيفح معه، 

ظالما،كان منه طلح ما فعل إذا أنه يريد ألظتلنوزه بمئ لا ؤإدم • بقوله عقبه ثم 
استعاذقاولا والحار، الخبة يانما حظهم ؤإنما فلاحا، للذلال٠ين الله يكتب ولم 

الغلال٠ون.يفلح لا إنه بقوله؛ ثم مثواي، أحسن ربي إنه بقوله! علله نم بالله، 
ربأنه والمراد؛ للعزيز، نزه كن رق فوله؛ في الضمير وقيل 

وقوله؛وكنفه، رعايته تحن، وجعله بيته، في رباه الذي سيده أو ه، ورتيالبيتح 
قال،إذ بذللثح، امرأته وأومحى بيته، ؤإقامتي نزلي، أكرم أتم،؛ مدأيى4، ءؤّى 

بذللثح،امرأته وأوصئ ببينه، ؤإقامتي نزلي، أكرم أي؛ ءؤأًقرك، ؛ لها
بهنقدم الذي الإكرام ذللثح أقابل أن يليق ولا متونهه، ءؤأ>=غري ; لهاقال إذ 

ظالما،كنتح ذلك فعلحح ولو أهله، في أخونه أن اللوم ومن بإسّاءة، العزيز 
أنوالمراد ؤرن،ه، لكلمة المعنيين من كل إرادة من مانع ولا الظالم، يفلح ولا 

لماحبحوخيانة بنعمه، لما المربي —تعالئ— لله إغضابح ظفح= لما إجابتها 
بييليق فلا ٠ مواي نحرم أن امرأته أوصى حيتح يايسيئة، للحنة ومقابلة البيت، 

ومعخالقي، مع ظالما كنتح ذليثح ت، فحللو لأني بإساءة؛ الإكرام ذللثح أقابل أن 
غيريوسفح فإن شيء من يكن ومهما إ الخلق ذلك لنفي أرصي ولا البت، رب 

ذللثجفي ير المن سديدا نفورا ونافر طلبتؤ، ما إلئ المرأة تح يجيلأن تعد م
الجميليجحد لتيما رجلا ويجعله ويخهله، الله يغضب الأي الوعر الهلريق 

الإحسان.وينكر 

'زكاهلعي رق ^٠^ ■ الحزين. شأن في وقوله ، يوسفحعفة في ولعل 
وشرفالهلبع كرم معنى وفقدوا أخلاقهم، وتدنستح نفوسهم، انحطتح لقوم عبرة 

هناكلعل فضل، صاحبا أو قرب أو جار بامرأة يفسقوا أن يتعففوا فلم القس، 
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قولوسوا وأقربائهم، جيرانهم حقوق وقطعوا ربهم، أغضبوا الذين لهؤلاء عبرة 
كما، سيورنهء أنه ظننت حتى بالجار توصيتي جبريل زال ارما ٠ الرسول 

بامرأةالزنا وكذلك عف، مفا عذابه الجار بامرأة الزنا وأن القرابة، حق نسوا 
القلوب،في عداوة يورث أن الزنا محي الشأن لأف رحم؛ وقطيعة فاحشة القريب 
م؛واىه،لمحن ؤق ت يوسف الله نبي نال فإذا ن محمود عير أمرا ويترك 
أحنجاري ارإنه جاره• بحليلة يفسق أل ه نفله سولت إذا الرحل فليقل 

وصلقد قريبى ®إنه ت يقول قريبه بامرأة يفجر أن ه نفله ّولتج ؤإذا ج جواري" 
صساحبي®إنه ت يقول صاحبه امرأة يواني أن ه نقله زينت إذا وكذلك رحمي"، 

٠الصحبةااأحن 

حقورعاية الوفاء، فى صالحا مثالا كان يوسف الله نى إن القول؛ وجملة 
الرسول،ذللئ، في عبرة لنا فلبكن مثله، بإحسان الإحسان ومقابلة المحتين، 

وأ-خاديه.بسيرته واتعاظ 

١لفارئيستطع رن١ء٤هأ٢ا ؟ين رءا أف نا ننئ ن نثن )٢( 

لم.وعالبخاري رواه )١( 
(.٢٦٢٥)وسلم: )ه١•١(. الخاري: رواه 

بوصف.مم ص أحبر ناؤء حل الق إن بمال: أن بالصواب ذلك في الأنوال 'واولن الدِي: نال )٢( 
زجرتهالله. آيامن. عن آية وذللئ. ربه. برهان يوّنح رأى أن لولا بماحبه. منهما واحل- كل العزيز واٌرأة 

تكونأن وجاتز يعقوب. صورة الأية تجلك تكون أن وجائز الغاحالة، من يوصف به هم ما ركوب عن 
لنمذرحذ ولا الزنا. عد القرآن ني الله ذكرئ الي الأيات ني الوعد يكون أن وجاتز لك. الصورة 
أي.ن نل،ن. بأي ناقة 

ئو<ا.إلئ ذلك. عدا ئ وترك به. والإيمان رتعالئ. تبارك  ٠٧١قاله U ذلك في يقال أن والصواب 
الواحدي:قال اقلإ. يوصف ن ونع الهم أن بعدهم. ومءن الصحابة ص العلم أعل كلام ن فالمعح 

صحيحا.هنا المرأة بهازه أيقنا يوش هم روايتهم: إلى المرجؤخ بعلمهم ونوتمح الرون المغ*فقال 
قفلم لكن شهوة'• كل ■،نه زالت ربه ر الرهان رأى فلما المرأة. من الرجل مجلر منها وجلر 

وردما وعظم لهانا. نتنبه وغبره. هنا، الموف ذكر كما ليدفعها، بها هم أنه . لفالص قال أحد علن 
•وجهه على وافهمه واكابعين،، الصحابة عن 

AUr/\r)الب_يءل: والضر )■اا/،ق-،،ا<. ي: س ايان. جامع الأية: سْ شر في اننلر 
وضعفتمالإصرار. هم لا الخاحلر. هم هو يرش ن وقح الذي الهم أن العلم أهل لبحضل ولمع ونل 
=العلماء، ن جماعة في تيمية ابن الإسلام وشبح ا عقلية ابن منهم ليدفعها، بها هم انه يقال ما الفتة هذه 
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(.٤١١)A الة: مهاج )د/آأآآ(. ١^: الخاوي  Ayrt/r)علا: ابن -ف اط: ً
قولهير نففى لف العن الوارد رده قى ( ٧٤٥)ت؛ حيان أبي حط-ا علمت عندك، ذلك تقعد وإذا 

اعديلا تفجرهم أن بدعوى [، ٢٤ت ]يوش رتمءه بيف ثبما آن لولا بما وثم دء نثن تعالى• 
العرب.كلام عليه 

محدوفا،الولأ؛ جواب نم.روا الأنهم العرب؛ كلام علميه يساعد لا ١—لف م روى ار١ننى نال• 
منالمحدوف يكون أن على إلا العرب كلام بدل ولا ٠ بها لهم ت يقدروا لم لأنهم دليل؛ عليه يدل دلا 

٠٠,دليالغير الني، يحذف ولا علميه، دليا الثرط نل ما لأن ث الثرمحل ثياي ما معز 
نولهم-علمن عد ا يلا العرب كلام أن عم ب ~اودبم* السنف، هؤلاء لأن سديد؛ غير ؛لنت منه وهدا 

عنهم,،الماخرض س عيرهم من بكلامه الله مراد تحديد علئ وأقدر بنمهم، منه أدرى رم ■*رب" 
هدا؟!م عقل فكيف 

القول.ط! نال لما الإعراب، عليه ؤيبني إيه، يحتكم حجه هم نقب يجعل ;خمنت كان ولو 
إلفالرجؤع بددن ير لمم ا معرفة علف قادر النحوي أن قي رأيه مع متناسق يبدر" -فيما الأءت.ٍاصب وهدا 

.يره نقمقدمة ر هدا مدهبه حكي رند اكلم،، نفير 
،اللغة تلك، في تركيبها كيفية وعلم التركيب، فبل وأحكامها الكلمة، مدلول بمعرفة آحاحل لاومن ناوت 

وسلم،مفهم إلئ الألفاظ من رف ما فهم ني يحتاج ش = رنحه ريجها ص سز إلى وارتقى 
أنوالهم.ست وتبا افهامهم، احتلنت فليلك . ذكرنا؛ الذي هدا إدراك في الناس تفاوت وإنما 
فهمفي النقل إلن مقطر التفسير علم أن يزعم فكان V عامحرئا من مع يوما الكازم جرينا وقد 

■ذيك على متوهف، الأيات فهم وأن وآصرابهم، مة وعك وطاوس مجاهد إلئ الإسادية تراكيبه معاني 
٠٠...بعفا بعضها ينقفر متعارصة الأوصاف، متباينة الاختلاف، ٥ كف هؤلاء أنوال يرى أنه له والعجب 

بأصهاللف أقوال تاما ولو باللغة، م عا رهو حيال، أبو عليها يدلا وم ٠ عريقة دعوى وهذه 
يحيرحعلمه القول هدا رد موقف أن يبدو ولكءن بزعمه، انذق الكثير التناقض هذا وجد لما اللغومح،' 

الحكم.هدا 
يجعلأن فالصواب لذا ٠ منهم لأسياء تعظيما أند لمفه— انهرلأء بعد جاء ' ٣٠~أو حيان أبو يكون وذ' 

أنويزعم مد أن لا رو:، فما علئ وإمحِابه ادآن نحر حما رأن 'لعِب، لغة ص هولا. ص ورد ما 
أعلمم.والله العرب، كلام علميه يساعد لا نفيرهم 

دعوىألا ذلك علئ حملهم وما الأية، سياق يقبلها لا اسب، غ إلئ ءجفّ يرسف، هم قوم أ"همج وند 
ت؛عفهم فقال ٠ علميهم الله أثبته مما يروه ما غ يخا' ما تا فأورا لهم، يعف أمورها أبتوا التي العصمة 

يهملم ت ونالوا والتاخجِ، التقديم علمئ آخرون وحمله ، بفرك هم ت بعضهم رف'ل ط منها بالفرار هم 
.بها لهم ريه برهان رأى أن لولا المعنن؛ لأن أصلا؛ 

الناسمن كثير "ي—توحثأٍط فعال! الغريبة، التأويالأت هذء اصحاب ارآز ( ٢٧٦! )ت>نتيبة ابن أشار وند 
جاالله كتاب مخالفة علئ عليهم الله صلوات لهم التديه ويحملهم . ذنوبابالأنييا، يلحفوا ن أس 

تخيالا التي المعيقة بالحيا البعيدة المخارح. لألفاظه يلتموا أن وعلن التأويل، واستكراه ذكرت، 
ًً■ بلص؛؛^١ني ٠١١كلك ولا بشكل، الألفاظ لتلك ليت أنها منهم علم من علمئ أو عليهم 
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بائلةثت ءإذا فقال: (، ٤٣٦)ت: المرتفس الشرف العصمة الة مني اكأريل ناعية علز نص وند 
.،الأنبياء عش تجوز لا المعاصي أن اكاويلأت: ووجوم والمجاز الاحتمال يدخلها لا اش العقول 

.".. . ويوافقها الأدلة يطابق ما إر سنة أو كتاب من ذلك بخلاف ظاهرْ ورد ما كل صرفنا 
أدلةسبح دلك يخالف فلا الله، أثبته ما ثت أل دللئ، في بر سديدط غير إليه ذهب، الذي ومحيا 

أعلم.والله اتفاق. ولا فيها• ثبات لا أدلة وهي ينعمونها. الخي العقول 
ذللث،كال بل منه، خللا ذللث، في أل ولا ته ب في عليه التشنح يوجب، ما *ؤج■ منه الهم وقوع في وليس 

فيالوقوع من عصمه الله ولكن عنه، تنفك لا ه الض ُن *ي اش الشره القمة حب منه 
.بهاالهم من لا المعصية، 
فمء'التأويلات،، مذء مثل رد في انملمم أمحا أقوال بعض ذك■ ويفي يطول^ الأية همذْ في والحديث 

يدهببها، يهم لم ه، يوّش أن برأيه ايذآن في يتكلم ٌن اريدذعم (: ٢٢٤)ت؛ عبيد أبي تول ذلك 
أبمنر، د زلا يا م فقال: اصتاف ثم نال: يي،ه، نئن >رقن قوله؛ محي اشطع الكلام أن اد 

هلأي لته لم أؤ بمن؛ ؤ؛؛اف بقوله: واحتج مها، لهم ربه برهان رأى ان لولا بمعنى؛ ٠ رءمح-ه 
دونهومن محاص وابن [• ٢٥]يومفط: دلره من ثيمه وهرت 'اتاب وبقوله: [، ٥٢]يوسم،: 

١٠^،يتكلموا أل من للأنساء، تعغليما وأسد كتابه، ويتأويل بالله، أعلم وهم • بها هم أنه هم، يختلغون لا 

"•• • • الهوى إل بمل لم لمن محن حن كلام هذا محي أبي ءوكلأم ؛ ، ٣٣٨رن؛ النحاس جعفر أبو وءال 
العلم،, وأمحاالحديثآ أصحاب عليه أجمع ما إليه ندهب راوالذي (: ٣٢٨رتج: الأنباري ن بكر أبو وفال 

صر،بن وسعيد محنت، عباس وابن علمه، الله يصران طالب أبي بن علي عن الرواية به وصحت 
همتبجت يوسف أل من هم٠ وغيء وقتادة. القرظي. كعب ن ومحمد صالح، وأبي والحسن، وعكرمة. 

إجؤتيوسم، ص ونعت الخطايا م،ث خطيتة الهم فيكون كتابه، في عليه الله نص ما على صحيحا هما 
الأنبياء.مءن غير0 مءن الخطايا وتعن، كما 
اللهقول معه التأخير : بهاوهم ٌعّى؛ فيقال؛ الله، أخِ ما ونقدم الله، ندم ما نوحر لأن وجه ولا 

وألانغغله، علن القرآن نحمل ان لما واللازم عنينا الواج—، كان إذ ببمن رتا أن في؛ 
ورة.ص لأية ا هده في إليه دعتنا ومجا ضرورة، ذللث، إش تدعنا لم إذا نظمه، عن نزيله 
حرفوؤقلأه ييّه علز معطوفا ياه ^؛bJ^ كان ونظمها ظاهرها علن الأية حملنا فإذا 

زالالبرهان رأى نلما الهم، بعد بها لزنا ربه برهان رأى أن لولا ؛ به يراد بعده. محذوف جوابه مبتدأ. 
■ض:م م الأضاف ووف الهم، 
وتعالى؛نارك فقال فيها، عنهم وتجاوز غفرها التي بالمعاصي أبياته عن وعر جل الله حبر وند 

نيشووننثا انو صدرك لأئ، ثخ ٠^١^ ؛ ءيتهيمحمد لنبيه وقال [، ١٢١نطه: ءم0ه رثم •ادم ؤوءمٍق 
ق؛الني ونال يكلله٠ وداود يونس عن هذا بمثل وحير ا~مأ، لالثمّح؛ محرلده أسن ي 0 ^ 

•زكريا ن يحنن إلا الله، عصى ند إلا نص من ما 
ولكنهلهم٠ منه تعيياِا الأنبياء ذنوب عليكم يقصص لم وعز جل الله إن الحمت؛ قال محيل؛ أبر وقال 
=رحمته. س تقنطوا اّتالآ عليكم قصها 
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أجابيوسف الله نبي أف سمع أل بعد الجملة هذه من المراد يمهم أن 
ذلكوتعيل المعصمة، من نفرته على تدل التي الجافة الإجابة تلك العزيز امرأة 

يوسفالله نبي ينزه أل القارئ ويستقر الأية، آخر إلئ ؤءلإ بقوله• الفور 
;رسولا يكون لأن الله أعده بفتن يليق لا مما التفسير كتب بعفر به سحن مما 

حدإلئ النلهور من بطادنه أن ولولا ، وحلفها دينها في أمة زعامة ليتولى وهيام 
آراءعن بعيد وهو القمة فى يفكر أن القارئ وحب عليه، بالرد لحنيت كبير 

٠والمفتريات الإسرايليات محن خالصة نقية يفهمها بأن كفيل والقرآن المقرين، 
—إثم الظن ~ووعض وظنت بيوسف قلبها تعلق العزيز امرأة أل يرينا فالقرآن 

أسبابله وهبأت ه، نفعن فراودته ^١، ٥١لها يخالف لا الخدم كبقية خادم أنه 
فلمشيء، من يحتشم لا حتى إليه وخلصت الأبواب، غلقت بأن الفاحشة، 

منوانقلب ظالما، أكون دلك فعلت لو وتمال بالله، واستعاذ ذلك، في يطعها 
لأنهاالكلمات؛ هذه لثورته ويدل ثانر، شخص إلئ مطبع وفى وايخ، خادم 

تقوله من المراد تفهم أن يمكنك وبدلك بالغضب، امتلأ تملب من إلا تصدر لا 
لمإذ عليه حانقة لأنها منه؛ لتنتقم به همت أنها وهو جباه، محهم يو، هثنر 

سئماولا أمر، لها يععس أن تتعود لم مطاعة سيدة وهي الطلب، ذلك إلئ يجبها 
حدإلى بها وصل تمد بيوسف شغفها فان أخرى ناحية وْبن كيوسذإ خادم محن 

ألمايؤلمها ذللثح فان تشتهي؛ ما وبين بينها وحال عليها نابي فإذا الجنون، 
كانتفرصة عليها أضاع فالأنه إيذاء هم بيوسف هجت فإذا ويزعجها، بل ، شديدا 
فيه،ظنها عند أنه فيه تعتقد كا*ت وتمت ثمى ظنها وخنب مواتية، أنها تعتقد 

ذللث،على إلا بربه واستعاذنه منها نفرته بعد بيوسف، همها يكون أن يعقل ولا 
*ن^^^^ لا 

Liفإذا م. أن ولهم أؤكد، أنبتاته علق دعز جل انلمه من احجج أن إلئ حسءن ا يذهب عبيد؛ أبو نال 
أمع.منكم نوله الز كان منهم، التوبة 
.٠١وغيرهماعسي، وأبو الفراء، ^؛ ٠٧١علماء يذهب كان هذا مذهبنا ؤإلى 

(,٥٣٢— ٥٢٩)له; اللغوي، والتمير (، ٤١)الطيار؛ مساعد د. بالقرآن، المتعلقة التصنيف أنواع انظر؛ 
تعالز.الله رحمه المصنف كلام  ٠١٠٠١يم وافهمه، هذا، فتأمامي 

)عمرو(
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لأبوابوسد المعصة، من وفرار النفس، عن لقلع هم فهو بها همه أما 
تقبله،مجهة ومن مكانته، جهة من بيومف الا>ُس هو ذللت، لأو والفق؛ الشن 
فىيوسف موقف أدق وما العصب، الفلرف ذلك فى عاليه الواجب جهة ومن 
وعزهاالشهوة، تملكتها ند جاهلة، امرأة مع مهمته أنق وما الوننؤ، ذلك 

إلاناصر له وليس الت،  wiنللفي يخدم فتئ وهو العزيز، زوجها ومركز مركزها 
فيهيفكر كان الذي وما ونجواه، منه يعلم من إلا له مغيث ولا وخالقه، مولاه 

وبينبينه الحال ذلك به طال لو يفعل كان وماذا البلاء، ذلالئ< مجن ليخلمر يوسف 
وماوالفوذ؟ السلطة يدها قبضة وفي والحشم، الخدم يدها وتحت العزيز؟ امرأة 
يغلىكما فلبها فيه يغلى الذي الوقت ذلك فى يوسف قتل من يمنعها كان الذي 

وهلبالشدة؟ والشدة بالشر، الشر مقابلة من يوسف يمغ كان الذي وما المرجل؟ 
حدعند الشن تيار يقف كان هل ، ويوسف، العزيز بامرأة الوف ذلك طال إذا 

الجوابجملة حذف سؤخ الذي هو ذلك آخرين؟ أناس إلى يتخطاهما أو الاثنين، 
العزيز،وهو البيت، رب هو هنا والرب رلإءه، يتنن رءا أي؛ ^؛^^٠ ت نوله في 

—تعالئ—،الله إلا حده يحلم لا مما كان ما لكان أي• حضر؛ أنه علامة وبرهانه 
أمحاليبس أسلوب وذلك ممكن، منه_، كل فيه النفس لتذهب الجواب فحذف 

أنالعبارة تستطيع لا الشرهل هذا جواب أن يرينا أن يريد وكأئه والتحفليم، التفخيم 
فإذاالجواب، حذف ولذلك به، أريد مما أقل فهو قدرنه جواب وأي به، تفي، 

ن،؛قلإذا وكذللثح بالمراد، ينب لم لقتلته، رتؤءه بيى ر،<ا أف نلته! 
ينامي،مما ذللثه إلئ وما الفتنة، وتفانمته الشر لتهناير ؛ قالت، إذا وكذللث، لقتلها، 
المقام.

إلئيجبها لم إن منه لتنتقم بيوسفح همته انمزيز امرأة إف القول؛ وجملة 
امرأةناحية س الانتقام هو بعمل هم هنا فالهم ه، نفعن ليلأني بها وهم طلبها، 

يجينقلوفد ملبي، موقثمج وهو يوسف، عن ودفاع إيجابي، عمل وهو العزيز، 
وقوله؛٠[، ]غانر: ممحلم محق ًًُىل، ؤمه-ثتا كقوله؛ وهو إيجابنا، 

،— —تعالئ الله إلا كهه يعلم لا مما حمل ما لحصل أي؛ ، يدننثءا أن وأولأ 
عبمادئاين إثد ؤآلثنثاء ألتؤء صه قنرف عل؛ به قوللئ، ذللويدن 

ذللثحفى للحضور العزيز خير تمن ه ؤ'كذلك بيومنه فعلنا أي• اينييثه، 
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بوصف،علئ كبرى نعمة وهمو وامرأته، يوسغخ بين النزاع فيه اشتد الذي ،، الظرف
فيالعزيز ور حف ولولا امرأته، يد من له وتخليص المارق، ذللث، من ومخرج 

لكانظلكن.ذلالث،

وءالعنه ليصرف المنلتس ذلك ليوسنذ هيأ أئه برينا ~تعالن~ فالله 
أحلمواالذين أي؛ النننيزه، عثاد؛ا ين ؤاغ بقوله• ذللئ، علل نم والغحناء، 

الذينأو ذك، بمثل له الله تكفل ففد كذلك، كان ومن -تعالئ-، الله عبادة في 
تكفلط الصنمه ذلك من يومحف دام وما وأئمة، رسلا يكونوا لأن الله حلمهم س١ 

ي-ي،ؤوس ؛ —تعالئ— الله فول وJذليره والفحشاء، وء العنه يصرف بأن له الله 
بذلإ بجل، أثت  Cr'j^• • • لأ تث، يذ رررمه . ,ي ثه بمعل أثه 

أ-؛[.]الطلاق: يتمإه مءء 
معنئالفعل صمن أو الجار، فحذف إليه، تسابقا أل1ابه )٣( 

منهاالفرار أراد فقد ، يوسف قاما إليه، ومسق الباب منهما كل ابتدر أي' ابتدر؛ 
االخروج تمنعه أل نربد وراءه سرعت فا هي وأما سدها، إلئ وليشكوها ليخرج 

وأنيادر ين قميصه رهلت ؤ طولا الشق والقد؛ قميصه، نقد فا ورائه من واجتدسه 
لأفيدخل؛ ولم الباب، لدى العزيز وهو سبيها وحدا أي• ا آثاب؛ام لدا سندها 

عيابأو لن إلا ٣^١ ، i^j،Lأياد س جرآء ما >ؤءالتا مغيقة؛ .تح كانالأبوااّ_، 
معاليزيز امرأة كدس وانتكئ" وشتمني وبكئ ٠صربني الأمثال؛ وفي ألده، 
لدىوهو أحسر يكون وقد الدخول، بريد الباب عند سيدها رأت لما يوسف 

صدرهاغل تشفي أل أرادت نزاع، من وامرأته يوسف بين دار مما بشيء الباب 
عنإبائه جزاء الشز في ونوبعه به.٠ الثمتع من فاتها لما يوسف علئ وحنقها 

سؤءاإأنإك< أهماد مى جرآء ؤءتا نله! محا باكية شاكية روحها إلئ تقدمتآ مهلاوءنها، 
يكنلم وأنه راودها الدي هو أنه بدلك ئئهمه أذ تريد لليه عداب أو ينض ق إلا 

وتحديدهاالماصي، بصيغة أناده س جرآء ^٠؛؛ ! محولهاوفى الآ؛اءإ سوى منها 

وهويشكو لمن يضرب مثل وهو زاثنكن"، رسمز وبكى■ ُمب ت بلغظ تيمور انعلأمة وأورد: )١( 
صورةفي للظالم يضرب تصيح. أي: ، ونصي، العقرب.، تليخ العرب; آمثاو من ويرادنه المعندى، 

العامّة.في قديم والمثل المتظلم، 
)عمرو((. ٣٦٥)لتيمور؛ العامية، الأمثال انغلر; 
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منوغ أمر ذلك أن إفهامه ومحاولة لُزير، ا على تمويه عدابء أو بسجن الجزاء 
بلحيل، أو مناقشق مرصع يكون أن يصح لا أمر دلك على جزاءه وأن يوسف، 

فيالغيرة لنار ؤإشعال للعزيز، ار،سفواز ت وقولها منه، مقرئ أٌر هو 
لفاتمحوءا= بى أراد من جراء ما قالت؛ ولو >، هله يا سوءا أراد فتاه لأف نفسه؛ 

جهةمن الأية وتلفتنا عليه، والتأثير العزيز إلهاب، محاولة وهو الغرض، ذللمثج 
أناجترأت حتى ودلال، عليه سلطان صاحبة كانت العزيز امرأة أن الز أحرى 
الأليم.العذاب أو السجن، ت أمربمن أحد زوجها على وتقترح الجزاء يحدد 

تحديدعن مجردا الحادث لأبلغنه عادية امرأة كانت العزيز امرأة أف ولو 
اللذينوالكرامة للشرف غاصبة أنها العزيز لتري القول ذلك إل فادرت العقوبة، 
ينزلالعزيز أن اعتقادها محي عقوبة باقتراح صدرها ولتشفى عنهما، ويدوي يحميهما 

وتحقيق؛بحن، إلئ تحتاج لا التهمة هذ0 أمثال أن اعتقادها وفي فيها، رأيها على 
هناكأن وفاتها العقوبة، إلا البلاغ بعد فليس وأهله، العزيز بشرف تتعلق لأنها 
وفنفى أطاعه لمن ادحر الإله ذللئ، وأن بالمرصاد، لها هو وربا يرقبها، إلها 

وخاءمنها يخلصه ما يجاهد أن الله ثاء ما وحلقه دينه سبيل في وجاهد الندة، 
منيوسف ببراءة يشهد ما أقاربها من له سيبض وأته الصحيفة، أبيض الجبين 

يشهدمن كذلك النسوة من لها وسيقيض به، إلصاقه حاولت الذي الجرم ذلك 
،بها السوء إرادة من إليه بته نمما يوسف، ببراءة هى وستعترف الشهادة، هذه 

يوسفحق ينتصر وهكذا إ ظستسلمه ء مسه عن أنا للمنسوة هي وستقول 
السيرةوسوء بالخزي هي وتبوء والكرامة، بالعزة ويبوء العزيز، امرأة باطل على 
زوجهاعند واتهمته فالت ما فيه قالت أن بعد أي ، ءذرودئق جل ؤئ١د 

بذلكنفه إلهاب وحاوت عقوبة، لعزيز ا علق واقترحن، ، سوءا بها أراد بأنه 
راودتهأنها وهي إ لحق ا يقول أن من بدا يجد لم ذللث، عند بيناه، الذي الأسلوب 

تصدرأن شأنها من مخدومته، أمام لسبد0 حائم من جريئة كلمة وهي ه، نفعن 
يوسف،كان ولو ط قائلها صدق على تدل أن شأنها ومن مطمثن، مؤمن فلب من 

بذلكزوجها حضرة في العزيز امرأة يواجه أن استطاع ما نفسه جهة من ريبة على 
حسابايعمل ولا باحللأ، يخشن لا الحق ولكنه البين،، ذللث، يبهتها وأن القول، 
مخدومةسيدة صد حائم، فتن لمان علن ظهر يداجي، ولا يحابي ولا لشيء، 
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التنكيلأنواع ْن الخادم لذلك تدبر أن تستطع ، وعفلمتها وأبهتها بيتها في مط-اعة 
النفسي.لها وسولت الهوى، لها ساء ما والعذاب 

أفولو يقال، أن أحق والحق الحق، قال بل ذلك، بكل يوسف يبال لم 
مايقول أن يوسف لأستحنر زوجها أمام التهمت بتلك يوسف تبادر لم المزير امرأة 
بدأتأحللم، والبادئ بدأت، ولكنها الفعلة، تلك عليها ولكتم ، لزوجها قال 

الحق.فيها يقول أن فاصملر الباحلل، فيه فقالت 
الشاهدذلك في الممرين لكدم كثر إلخ، . . . أنيبماه نن قاهد )٤( 

تلوجوه رجلا كان أئه الكبير يره نففي الرازي ورجح صبنا، أم رجلا أكان 
قولهمجزئ لكان الكلأم= بذلك الخلفل أنملق لو -تعالن- الله أق لأول: ا- 

فدمن المهلق، من قوله فى بما الاستدلال أئا كذبها، عر برهانا كاذبة إنها 
إليه.محتاخا يكن فلم دثر ومن مل من القمص 
هذهإلئ يمار ولا الشهادة، لتقوية سيقت فائها أهلها؛ من قوله ت لثاني ا~ 

حجة،قوله لكان المهد في صبيا كان ولو ، رجلا الشاهد كان حيث إلا التقوية 
فائدة.القيد لهذا يثق ولم 

نقعة بالوا معرفة له تقدمت لمن إلا يقع لا الشاهد لفغل أو ت لثالث، ا- 
رجل.من إلا يكون لا وذلك ، بها وإحاطة 

ينسبهحديثا وورود بالغريبا، ولوعهم ذلك علئ رين المقحمل والدي 
بنت،ماشثلة ابن صفار! وهم أربنة راثكلم وفيه؛ ر'الحاكماا، ل عود الأبو ر المف

إذاالحاكم ونصحح ، ةقؤت« وعينئ جزج، وصاحب ، يومم، وثاهد فرعول، 
التصحيح،في يتماهل أن عادته من فإل ؛ المحل.وين عند به يوثق لا به تفرد 

الخمعيما.فيصحح 

نيصبيا كان ت ئال من تول ذلك، قي القول من ءوالصواب المهد، قي صبنا كونه الطرق ورجح )١، 
صاحبأحدهم أن نذكر المهد، في تكلم من ذكر أنه ه الله رسول عن ذكرناه الذي للخبر المهد؛ 

ذكر.كما خائفة لق والمأ )"آأ/ااا(، الشتر: يومفء، 
خحاه«طولم الإناد، صحح حدث •اهذا وقال: (. c)، (TWO؛rA/Y)المدرك: في الحاكم رواْ )٢( 

)عمرو(الذهبي. ووافقه 
ًعدد في بالزيادة الحافثل الله عبد أبر ؛اواعتى قال: (، )٩٨الملاح: ن ا مقدمة انظر: )٣( 
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منحماعة عن نقلا الفخر رأى كما رجل هو الشاهد ذلك أل وعندي 
فيوفراسته شهادته، في العمل وتحكيمه الشاهد منطق في الحجة وأل ال<مرين، 

منؤهو ثدهن، مل ين هل قمه, '؛زى إل ؤ يقول؛ إذ قولهما؛ من الحق تحقيق 
دفاعهاأثر يفلهر إنما تدافعه وهي المرأة علئ الهاجم لأل إلح؛ • •  -

منثوبه في ذلك أثر يفلهر إنما بثوبه العالقة المرأة من والهارب قميصه، مقدم في 
بوشصدق ففلهر خلف، من تجاذبه وهى لها مستالبنا يكون لأئه ،، الخالق
باللوم،امرأته علئ العزيز فعاد دبر، من قد قميصه رأوا حينما العزيز امرأة وكذب 
وأمرهاالخبر، كتمان يوسف، وأمر هطمه، كدئ إن ين ءاؤإJاث وقال؛ 

صنعت.فيما مخعلثة بأنها وجزم لينبها، بالاستغفار 
الحقبه ويبين الشاهد، ذللث، شهادة به امتازت، الدي المنهلق هو ذللثؤ 

عليهايعللع أن الحوادش، هده أمثال في الشأن فالأل أهلها؛ من كونه أما للعزيز، 
ومنبالأعراض، تتعلق الة ملأئها فيهم؛ محصورة وتكون أولا، المرأة أهل 
الشاهدذلك، أن ويروى المسنهلاع، جهد كتمانها على يحرصوا أن الأهل ثان 
بهيشعر لم مختفتا بالثيت، كان إنه وقيل؛ الباب، إلئ وصوله عند العزيز مع كان 

حجةمجن فيها وما شهادته المهم فإل يصح؛ لم أم ذلك، صح وسواء أط، 
ومهلق.

فيليس ما أودعه االالمستدرفاء سثاه كتامت،ا محي ذلك وجمع الصحيح^، في ها على الصحيح الحدسثح 
طلمّ على أر ط كتانيهما في رواته ص أخرحا قد الشيخين شرط علئ راه منا *الصحيحين* من واحد 

شرطعلئ يكذ لم ؤإذ تصحيحه إلئ اجتهاده أدى وما ٠ رحدء ملم رط علن أو نحده، البخاري 
.منهماواحد 

يه.القفاء في متساهل الصحح، شرمحل في الحثلو واّع وهو 
بىيم لم اف الأئمة، مذ لغيره فيه ذلك نجد ولم محته حكم ما آ فنقول أمره في قونظ أف لإفالأولئ 

وانظر:_«، مج4 ينه مي نظهر ال إلأ بي، دئنمل بمب نمح الحن قبل من نهو انمحيح يل 
أمل jis،ولهذا ولأل: (، ١٨٤)(، ١٨٢)حيلة: ُىءدة >(، Uo/T)-بسة: لأبن الكبرى، الفتاوى 

لكنصحيح، فهو يصححه ما غالب كان وإن الحاكم، تصحيح مجرد علئ يعتمدون لا بالحديث العلم 
يصححفيمن وليس علته■ أغلب الصواب كان وإن غلطه، يكثر اللي الثقة بمنزلة المصححين في هو 

)ءمِو(. من أمحعف، الحديث 
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يصيآدوش= مع العزيز امرأة حادث علئ الشاهد ذلك به شهد ما وأن 
عندمااليابان ورجال المباحث صباهل بها يقوم التي الجنائية للتحقيقات أمحانا 

المسألةفي الصواب وجه ويتبينوا الوقائع، من واقعة حقيقة علئ يقفوا أن يريدون 
كلفي الاس ثان هو والجنايات الحوادث في المقل وتحآكيم بالقرائن والأحد 

أنثأواحتئ كبير شأن له وأصبح القرائن، تح،كيم مز المؤخ ذللئ، تقدم وفد زمان، 
ذلك، كثفوكم معدات، محءن يلزم ما له وأعدوا وظائف،، وغيرها مصر في له 

مهمته،أداء علئ القضاء وأعان جنايات، أستار من وفضح مخيان، عن المؤع 
•عمله في المضي، له وسهل 

ونرىقضية، تحقيق محي شروعهم عند باهرة أصاليب للمحقمين لترى وإنك 
غامذساكل القضية من تكشف للشهود أسئلة توجيه في برعوا فل اومح1ماة رجال 
ولولجلج، كاسما والباطل أبلج، واضحا الحق يجعل مما لبس، كل منها وتزيل 

صدرك،بثلج ما الؤع ذلك من لرأيت الجنائية المحاكم قاعات إلى ذهبت أئك 
لمافيه الضمجر هم عظم َكدكل إ0 حفيدس ين إثم ؤ ت وقوله نفك، وينلمئن 

طلببأنه يوسف واتهمت روجها، حانت حيث يوسمحا مع العزيز امرأة من حصل 
حيلة،ألطم، لأثكس النساء؛ معاشر أي• ا هب عظم َكدئ ءاؤإ0 الفاحشة منها 

.كيداوأعظم 
لأنالشيطان؛ س أخاف مثا أكثر الماء من أخاف إني اساء: بعض قال 

ثيناهجمآ اكي ثد ون وقال: ءأ4، َةدثت وأن قال: -تعالن- الله 
١١٧٦: ]١^١٠.،

استولنمن لأل بالضعفح؛ الثي3لان كيي. وصف —تعالن— الله أل وعندي 
لربهتدكره عند الشيطان عنه ينبه.آ، منه ظاتف، حوله طاف، أو الشيطان، عليه 

ذكركلمّا وينقبض آ يختلذمح، ١ ٠ بالخثامحآ لشيهلان ا ، يوصفولذ.للثج إليه، ورجوعه 

(.٢١)\ا/•اف: ض (، ٤٦١)T/للز.طنث.ِي; الكناف )١( 
اوإنالشيطان. كيد »مابلان في اء النكيد يدكر لم تعالى الله أن • فيها والصحيح خلافية، الة رم، 

يكونأن  bi. . أيما كبد وللرجال الرجل، كيد محن أنرى المرأة فكيي الرجال، كيد مقابلة فى ذكرما 
المرحس.به تمرم فلم اوث.يطان كيد من أكر 

)صرو(
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ءامإقك عق نللن يأ ثس ءؤ,إقار/ ت أنه شفي يقول ولذلك —تعالئ—، الله اسم 
عرإلا لهل بلا كيده في ضعيف فالشيهلان [، ٩٩زالحل: ؛ثوءقاونيم ريهن وتق 

ذاته،في عظيم الكيد ذللئ، ؤإن وخالقه، بربه يعممم لم الذي الإيمان صعيغح 
وعافه.أثره باعتبار 

ويلتبوامطة إلا إليهن يمل لم وهو ذاته، في عظيم فهو النساء كيد أما 
فنلهن،فعلن ما بالفاحشة ويغريهن أوداجهن، في يشخ أنه ولولا لهن، الشيطان 

طريقلها ويتلمس الفاحشة، لها يزين شياطين، أو شيطان معها فاسقة امرأة وكل 
الفاحشه،، يوسفمن طالت حنئ أغراها الذي هو فالشيط-ان منها، صر الخلا 

كيف،لها وقال عليها، ونابيه يوسف، امتناع عينها في عظم الذي هو والثيء؛لان 
؛يورسقسلأألمقت، ما شيهنانها ولولا الامتناع، ذللئ، عليلثح يمتغ نم للث، خادما يكون 

ظلثهكما لأمانته لنفسها واسنخلمته ط عفته على ولشكرته ط سوءا بها أراد أنه 
^^١^؛له! وفال ، لنتثلمن دء آمل ►ؤ i وقال براءته، ظهور بعد المللث، 

•يذوه مكتف لدنا ألوم 
بعضقول عاى علقته الذي التعليق من الغراغ بعد السابوري راجعت وفد 

ذكايةهذا أن إلا الله، كالم القرآن أن شلئ، لا وأقول يقول: هو ؤإذا العلماء، 
الثيْنانكيد أن فاكراد ملم ولو الحالم، ذلل؛، العام ما به شن فاد الشاهد قول 

صعيفحالشيطان وكيد ، وتنفين0 إمضاءه —تعالي— الله يريد ما إلي ية بالنصحيف، 

علميهم،أنفهن عرصن إذا عقولهم لمبن وببمنهم ءإدهن الرجال؛ كيد إلى بالنسبة 
)اه(لأ،.الشيطانءرا،. حبائل »اس ه: قال ولهذا 

الخهلرذعفليم وهو الشيهلان، كيد من جزء النساء كيد إل القول؛ وجملة 
حدفهو النؤع ذللئ، من كان وما يتعلق؛الأعراض، فيما كيد لأيه الأثر، كبير 

عليويعول الباطل، يحتمي لأيه بالمحفح؛ الله وصفه قد الشيهتان كيد وإن خطير، 
فانؤ نفحه ولا مالك،، ءالئ ®احرص لك؛ البخيل الرجل كقول القول، زخرف، 
يحاولقرسارا، اوي يلا قرش معه لير ومن بالمال، رجلا يكون إنما الرجل 

)عمرو((. ٤٨٣)ه/(، ره/٠٨ت للألباني الضعيفنن، السلسلة ت اظِ ضعيف، )١( 
)عمرو((. )؛/١٨ابوري: الي-ض )٢( 
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شانفي الله يمول كما وهو الخير، وجوه في المال بذل عن يصرفك أن يذلل 
^نآشُ أص ننأنثٍفم ألئي ثيم بالشح: يأمر الذي ابيلان 

يكونأن يعدو لا فكيد0 [، ٢٦٨]الجمرة: عينره ومخ وص ومحلا ننث منلأ 
طالبالأية أول فإن أحرى ناحية ومن ضعيف، كيد هو حاله ذلك وكيد تقليلا، 
وقتالالمؤمنين قتال بين الفرق ويرينا المؤمنين، قلوب ويقوى والشجاع، بالجهاد 

سبيلفي يقاتلون الكافرين وأن الله، مبيل في يقاتلون المؤمنين وأن الكافرين، 
لأنهموأنصاره، الشيهلان أولياء يقاتلوا أن المؤمنين ويحرض والباًلل^ الهناغوت 

يدينونولا بعاقية، يؤمنون لا النفوس، صعقاء العقيدة صهفاء فهم لهم، قلب لا 
أشمتكيل ق يثيمذ 'ّكمرأإ وأدمث أم شيل ي، يئتلون ءامنوأ وقذ الحق دين 
براءةأف نك ولأ [، ٧٦-اء: ]الكان التخش ثد إن ١^٠ ثيترأ 

ءؤإثت؛ لهاوقول الشاهد، ذللئ، وأمام زوجها أمام العزيز امرأة تهمة من يوسف، 
حاولترجل من بالبراءة، ء؛قهي ليوسف، شهادة أول هي الخ . ٠ .  ٠٤حكلدئ ين 

أمرالذي يوسف أن وتريه الغيرة، طمق عا فيه وتثير عليه، تؤلبه أن العزيز امرأة 
هنذاه،عن ^٠٠ ٠٠٦يوسف ؤ بقوله: عقبه ولذللث، سوءا، بأهله أراد مثواه بإكرام 

بهذاتكترث لا أوت الناس، بين يفشو لئالآ آ تذكره ولا الحديث، هذا يع أي: 
منح^ىنت إثك لويه ءؤوأمح.ثعغيى وفال! إليها التفت يم بمه، ونتاير الأمر 

.ذنبهامن بالاستغفار أمرها أثاتيتو؛ه 
الحاحلنين،حملة من يوسذج مع هذا عملها في كانت بأيها ذللث، علل نم 

بحدسئما ولا امرأته، وكذب يوسف، صدق من وثق لأنه التأكيد بصيعة وحكاه 
الشاهد.شهادة 

امرأته،مع ذلك عالئ يزد لم إذ الغترة، قليل حليم العزيز أن علي دليل وفيه 
نفهعن راودته بأنها المدينة نساء اتهمها حتى الإشاعة كثرت ولذلك 

علناطاع لما ولهدا ويطيعها؛ امرأته يحب وكان ■ا عديمها أو الغيرة قليل كان *زوجها • تيمية ابن نال )١( 
ولميعانبهاف نلم يى ء؛كنت إك لذنلت وأنتئنجى ندا ص أع-يخ، ورثن قال: مراودتها 

منهمحبة لأحد؛ جرى ما يدكر لا أن يوسف وأمر مراودته، من تتمكن لا حتى يوصف وبين بينها يفرق 
)عمرو(رءا/ا،اا(. ت اكاوى مجمؤع لعاثسالمرأةاا غيرة فيه كان ولو لامرأته، 
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ح،إل• • * مسهءه عن ثنتا ؤود أمز آنرأت ١^•^ غا ينوم )٥( 
وصعمهاالعزيز امرأة شان فى وخاصوا النسوة، به تحدث يوسف أمر شاِع لما 

ءمسه ؤقوأ السن— الحديث الشاب ~وهو فتاها تراود إنها وقالوا شهوتها، أمام 
قوادها،إلى وصل حتى حجابه" ~وهو للبها شغاف شق أتما* ا ه حثا ثعمها ة- 

حتئقلبها شغاف حبه شق * أتماالفاعل؛ عن المحول، التمييز على منصوب ورحباآ 
لأئهفيمح؛يم؛ ضم ف، لمنها ^إيا الحب أنواع أشد ودلك القواد، إلن وصل 

المستوىذلك إلى تنزل، أن الكبير البنت دلك وفيط الٌزير، امرأة وهي، بها يليق لا 
تكونأن العزيز امرأة بمثل نق ناد ا فال الفتئ، مراودة وهو بمثلها، يليق لا الذي 

بانهوصفته ز ،، J^L^l]Ijالعزيز امرأة بوصف، النسوة تكتف ولم وعزة، عفة فى 
ثشةاه<لى ؤأعثرئ يا)تإن أرنك يذين سمعت أحد فيه يثك لا وواصحw بين 

هناوالمكر قصتها، في وحوصهن النوة قاله ما العزيز امرأة بلغ لما إلخ، ٠ •  ٠
النوةا الخزر ة ا مر ا إن وفل ، ء لخ^ا ا ممز فه^ لما مك^^ا وسمسن العبه، 
إكمنت فيها النسوة هول، العزيز امرأة سمعت، لما عليها، فأقثينه أمرها 

إعدادذلك وينع ومساند، نمارق من عليه يتكئن ما لهن هيأت ^^١^٠ لهى ؤأعتدث 
منليطعم دعوته من كل فإل الطعام، نفس علئ )المتكأ( ويطالق مدم طعام 
سيلعلئ متكأ الطعام فيكون إ عليها ويتكئ يجلس وسائد له أعددت ففد عندك 

نقسأو والشراب الطعام عند عليه يتكأ مجا هو المتكأ أكان وسواء الجاز، 
لحممن يقطع ما رفيه طعاما أعدت العزيز امرأة فان واحد، الخال، فإن الطعام، 
منالمنميينين أطعمة في العادة هي ما علئ سكناه ننهي زجذو َما >ؤوءاتئا وفاكهة 
تلكانتهزت سكينها واحدة كل وأمسكت يأكلن أحدن فلما المصريين، قدماء 

د

،رمحهءه< وثثا أمرا لها يعصن لا وهو يوسف، يا عثهزه أحخ ^^١؛^ الغرصة، 
الحسنلذلك رويته؛ عند ودهشن أعظمنه، ءؤأ؛ك؛رئمه يوسم، النسوة رأى أي• 

الشهواتإلئ التفات وعدم وهيبة مهابة فيه شاهدن كما ئق، لفا ا والجمال، الرائق 
يهبنهأن للنسوة حق الصفات بهدم مقروئا الجمال، كان ؤإذا والخهلاءمw النساء من 

أنيقلمن ومحن معهن، المي كاكين بالأيديهن يقطعن أخذن ؤوثس 
هن،نفعن وكماله يوسف حمال أذُلهن فاكهة، أو طعام من معهن ما يقطعن 

معاذحش؛^٤٠ ءؤوةس الطعام من معهن فيما أو الأيدي في التقطيع بأن يشعرن فلم 
٢٣٧



البشرفي نعهد لم لأيا بشرا؛ هذا يخلق أن لله تنزيها أي- أمإه، ثذا ؤ، الله 
العزيزامرأة وصيت ذاك وحين 'يره، عث إلا هدا والكمال، الجمال ذلك 

أعدتهاالتي الوليمة تلك في ونجحت للطعام، المساء دعوة من تفصد كانت ما إلئ 
.فتاهامع شانها في الخائفات للنساء 

اJابلحسنه، في الغرب الفتى ذلك أي• يوه، لني ألكا ئن'إبمة ^٥١^، 
أشمكن،في صورتن الذي الفتى هو صفاته، في للعادة الخارق مكانته، في 

لمأمامه صعيفة امرأة إنها أنفسكن في وقلتن الفتيان، كبقية عادي فى انه وفهمتن 
—مرة —لأول عليكن مر وقد جهته، من عواطفها ملك ولا نفسها، صبهل تستطع 
ولذائدالطعام بمهلمر تشتغل سكاكين الأيدي في أن ونميتن أنمكن، عن فذهلتن 

'يزه،عق إلا ئدا إذ نثن؛ ئدا نا ف وحش وقلتن: أيديكن، ففطعتن الفاكهة، 
وأرىجماله، أطالع طويلا، زمنا معه أمضيت وقد فحلت، فيما تعذرنني لا فلماذا 
محبةفى المموه معها اشترك ذاك وحين الخدمة؟ أوقات من وقت كل فى حسنه 

المحبةكانت ؤإن المحبة، تلك في فريدة تبق فلم يوسف، ؤإكبار يوسف، 
المحبةعن كبيرا اختالاها تختلف طويل زمن عليها مضى التي، المحبة فإن تتفاوت، 

حدثت,التي 
ؤإكباره،يوسف محبة في العزيز امرأة مع اشتركن ند النسوة دامت وما 

العزيز،امرأة فيه تحدر ما وحماله بوسمه حسن من علمن قد النسوة دامتآ ما أو 
زودملهم• وتقول وتكاسفهم بالأمر، صارحهم أن تحتشم فاد 

ءط لسا قفيما يوسف يصدق لخزيءز ا امرأة من شهادة وهي ظسنعصمه، ء ينسه عن 
شانهالها شهادة هي بل عاديه، شهادة هذه ولمت يه، اتهم مما وبراءته لزوجها، 
فيحصم وهي العزيز، امرأة وهي الموء بإرادة اتهمته ممن شهادة لأنها وقيمتها؛ 

تتقل ولم ؤظس_ت*صلمه، ؛ وقولهاالأعداء، به شهدت ما والقفل الاتهام، قضية 
الصيغة؛عليه تدل كما امتناعه، في شديدا كان يوسف أن على لتدلنا ارفامت،غاا؛ 

فيكائه الشديد، والتحففل البلع الامتناع عالئ يدل مبالغة بناء الأستعصام فاية 
الرأي،واستجمع استمسك،، ونحوه! منها، الاصمتزادة في يجد وهو عصمة، 

الأمر.واستفحل 
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منهينزهه ما الأكاذيب من ليوسف ينسبون المفسرين لبعفى والعجيب 
يحاولون،؛م ليوسف ثانيا خصنا أصبحوا وكأنهم العزيز، امرأة وهي اتهمته التي 

كامرأةإنصافهم محي كانوا ليتهم ؤيا براء، منه هو ما إليه سبوا أن الأساليب شئ 
.إنصافامنها أقل كانوا بل ١^٢^، 

منيصح لم وما صح ما يوسف قصة في يقبلوا أن أمرهم عجيب ومن 
يكونلأن وهيأه ، رسولا يكون لأل الله؛ أعده فتئ أنه عن ذاهلين ازوايات، 

المثللذلك، يهذب أن يجب والأمانة، العفة فى يحتذي ومثالا صالحة، قدوة 
أنهالعزيز امرأة مع يوسف قصة في العبرة أن وسوا والرجال، النساء العمالي 

وسلطان،منصب ذات يامرأه يخلو بنية، وأكملهم صورة، الشبان أجمل من شاب 
له،تذل أن علئ وكماله بجماله الافتتان فيحملها لها، عبد وهو له سيدة هى 

تربيةالنساء أدئ فى والمعهود ه، نفعن وتراوده سرقها، وتدومر بحالها، وتخون 
منويريها حكمته، من يوسف فتسمعها طالبات، لا معللوبات يكن أن ومنزلة 

أمانةحففل وفي به، والاعتصام بالله الإيمان في قدوة أفضل هو ما وعصمته كماله 
أنأثه ءؤتبمساد • لهاويقول وسرقه، عرصه علمئ وائتمنه متواه، أحز الذي السيد 

والتغريعلوالمهانة، بالدلة فتشعر ^١ إقا هنده؟ قعن!  IIjوحدمن إلأ يأّند 
يحصلويكاد نفه، عن بالدفاع هو ويهم قتله، أو بضربه فتيم والصيانة، بالشرف 

رندءه.يبمن ثءا أف اليراع ذلك جراء من عقباه تحمد لا ما 
منإليه بوه نوما منكرة، أقوال من المضرون قاله وما ذلك يتفق فكيف 

شهادةبحد العزيز يد عالا يوسف ببراءة تكفل ~تحائ~ الله ولكن مختالفة، روايات 
وهيالنسوة، أمام نفها العزيز امرأة ن لمسا علن يوسف ببراءة وتكفل الشاهد، 

اتهامه.ومصدر ليوسف الخصم لأنها الخالة؛ في قيمتها لها شهادة 
بيوسف،شغفها فى عذرنها المسرة ان لعزبز ا امرأة شعرت لما )٦( 

نفهعن راودته التي انها أمامهن اعترفت الجمال= ذلك إكبار فى معها واشتركن 
تميالخمادي علن أصرت بل الحد، ذللث، عند تقف أن ترد ولم فاس-تعمسم، 

نماقيا: اأثنين4، نن روثي كجثث ،'انثإ آ بمل م فقالت: ^، ٧١
علنأصرت ما ذلك ولولا الجنون، حد إلا بها وصل قد ليوسف حبيا أن تقدم 

٢٣٩



وة.النمن جمع في اللكمة هذه علئ تجرأن وما بالفاحشة، بومف 
شريكاتأصبحن لأنهن النساء؛ أمر أت أئها ذلك، عليها هول الذي ولعل 

العزيزووجها من ورأت المحبة، تللث، في لها عاذرات أو يوسف، محبة في لها 
منيوسم، وصدق كذبها فلهور عند لها قاله ما كل إذ ولينا؛ سهولة 

منحقنت إك ليبك وأسعفيمح، ندا عن أنيس عظبميرتم_< َكدئن إن ً=قيدس 

انادنيوء والنالحد، ذس إلئ الغيرة وعدم اللين مءت زوجها كال ؤإذا 
هاحّحالعزيز امرأة وهى ثانية، مرة فيها يتكلمن أن أمنتهن قد ثانها في تكلمن 
تثفئلا فلماذا ، وحادمها فتاها ، ويوسف١لمهلاعة، يدة الوهى ، الملك، حزانن 

مرةأول ، يوصفخاؤلبتح وقد غايتها علئ الحصول فى ورجائها فيه، طمعها على 
يجبهافلم للمهللومه، إغراء فيه هين، لين بأسلوب أي" لاكذه، • بقولها

فخامحكالأسلوب، له وتغير الخهل١ب، له تلول أل فرأت ، طلثت، ما إلئ يومنح 
تىرثكنا ثتجس ءامرم ما بمدل1 م ت ت، وقالمتوعد، الالمهدد حطاب 

جنالأمر وأن والنهي، الأمر صاحبة أنها عن القناع كشفت، هنا ر، 
تريدهما يوسم، يفعل لم إن وة للتفاقمت، ٌالهلانها، وتحت، يدها في والتحذست، 

وأصحابالدماء ومحقاكي اللصوص من الأذلاء، مع ويحشر يجن أن بد لا منه 
الجرائم.

،؟يوسفمن كان ماذا 

لأفالله؛ أعده رجل جواب يدءر1ؤآ يثا إل؛ لحب ألتجث رن، ءؤث١ل، 

تنؤآؤ، إين أمّا 'كدس عى ممف وإلا إثو يد-ءتي مثا إلأ لمب لجلجأ رب ت يرش ئوو وفى ( ١ ) 

والمعاصي.الذنوب عاى والبادء السجن احتتار إحداهما♦ 
القلبيثبت لم فإذا وإلا ءلاعت4، إلئ ويصرفه دسه علئ القلب س أن ودعائه الله سؤال طلب والثانية: 

الجاهلض■من لمال الآمين.'الذنوب إلن ما 
المحةعنن ص رب و\وط\ءة. الإيمان علن القلب يثبت، ان ;،، واستعانة الل علن توكل هدا فغي 

والطائ.الإ;مان علن نم، إذا الحاصل والأذى وائلا، 
=السمة احتار ل الك، ًلاءة في الأذى مملن يمم لم فإن الدي، في كان س لكل أذى من د ولا 
=بكثير. منه فر مما أعظم الثر من له يحصل ما كان 



المؤمن،قلب على أبريْ ما جواب دينثا، زعيما يكون لأن وهيأ0 نبيا، بكون 
الأولالفضل وصاحب ومولاه لربه بحا مخا فيه يوسف يقول ا نفه إلى وأحبه 
بينوحيلولة الفراش، وخشونة العيش، شظف ْبن فيه ما ~عاى السجن إل عليه• 

إلىيدعونني لأئهى إله؛ يدعونني مما ض إلئ أحب هو الحياة- وبين الرجل 
والكرامة،الخلق وضياع النفي، وامتهان طاعتك، علئ والخروج عميانك، 

عرتعذيب من فيه ما متحملا السجن في أعيش أن أفضل فاءنا الإرادة، وصعق، 
أمرك.عن والفسوق عصياسح، من إليه يدعونني ما 

العيشغليفل الإنسان يوئر كيف ترينا يوسف، الله نبي ْن عفليمة لعبرة وإثها 
النفس،أو Jالخلق يتعلق صرر ورائه من الناعم العيش ذلك دام ما ناعمه على 
معاملةالغاصب يعاملهم عندما الجملة هذه فراءة من يكثروا أن الزعماء حق ومن 
لمإن وتوعدته وكرامته، يخلقه يليق لا ما منه طلبت حينما ليوسف، العزيز امرأة 

ربؤئ١ل ؛ لها فقال الألم، العياب يعذب أو ذ يسجن أن طابت< مجا إلئ يجبها 
فائهاسجني؛ تمللث، العزيز امرأة كانت فادا إلت4يم، يدعوي منا إلع نصب أكجذ 

أنتملك لا فائها حمي؛ تعذب أن تست2فر كانت وإذا وكرامتي، حلقي ، _jjJلا 
ونفس-روحي تعذب 

بلائهم،بمصالح يضر أمرا الزعماء من طلبوا إذا المسسعمرون وكذللث، 
يقدمواأو بالجلاء، المهلالة عن يسكتوا أن منهم يطلبوا كان لشر، يا علميها ويعود 

تنبتيوش فعل تمما الله. معصية في والعز الكرامة علن الله طاعة في والأذى، الهران احتمل من و ً
ندالأذى من له حمل ما وكان والأحرة، الدنيا في له العاتبة كانت والصالحين، الأنبياء همن وعيره 
.وسوراحزنا سملب بالذنوب التنعم م٠ن الذنوب لأرباب يحصل ما أن كما وسرورا، نعيما انقلب 

الحبس1ور بل الله. أطاع إذا هم وحبالخلق أذى من يخف ولم الذنوب. من الله حاف ه فيوض 
دافقلو فإنه المعمية' •ع والمال الرياسة ونيا الث-هوات وقضاء والحز الكءِامة علن العناعق عع والأذى 

الذويوش فاحتار طاعتها. فى وروحها والريا-ة، بالمال المرأة وأكرمته الشهوة نال العزيز امرأة 
وقضاءوالمال والرياسة العز علن الطاعة، مع والرياسة المال عن والخروج الشهوة وترك والحبس 

المعصية.مع الشهوة 
عليه؛كذبت فإنها والكذب بالح—٣^ آذاه ؤإن المخلوق من الخوف. علن الخالق من الخوف ندم بل 

ذلك.بعد ته حبتم راودهما أنه فزعمت 
)عمرو((. ١٣٠)يا/ مجموعاكتاوى؛ 



فييضمم أن لأمرهم يصخوا لم إن وهددوهم سائغة، لقمة البلاد مصالح لهم 
آلنجنرب ؤ ت يوسف محال ما لهم الأليم، العياب يعذبوهم أو السجن، 

يزعنخولا V يثبنه بل حما، بقيع لا السجن لأي ؛ ه إلتو يدعؤئى مما إز؛ا لحب 
وأربابالمصلمن، ومأوف العفلماء، مكن واوسجت ويؤيدها، يقويها بل عقيدة، 

المبادئ.

قويةتكول لأن وأعدها نفوس، من ومحصر حق، على الجن أعان وكم 
ولأنصارأعداء، الباطل لأنصار السجن حلق وكم والأحداث، للهلوارئ مستعدة 

إلاالمبادئ من عبدا من وما بها، لهم هبل لا هوة الشيهJان ولحزب أولياء; الحق 
منللممثادئ أنفع شيء ولا الحياة، إكسير فيه ويفع ينميه، ما إلى حاجة في وهو 

ياصحابها.تمر التي الفتن من وللعيائد اصهلهادها، 

إلىيوش من فنع اهييذه بث ناث أؤل أصب 'كدهن عؤ ثنرف 
ظلماتفيه اشتدت وقت في إليه ورجؤخ W لعمسب ا لوف ا ذلك في —وعالئس الله 

حزبعلى الشيطان حزب فيه يهلص أن وكاد وة، النأمر وامنفحل الفتنة، 
جهةمن واطمأستح النسوة، كلام وأمنت، العزيز، لامرأة الجو فخلا الرحمن، 
وأزيلت،وأرغن وتوعدت، فهددت الغيرة، صعق عليه ن، حثب'لأمها زوجها؛ 

مجنتلئ،به آمرك ما تفعل لم إن إنلثح ؛ ، يخالفلا الذي الأمر بلغة له ت، وقال
بانربه فيخالم، المجرمين، درجة إلئ الرفيع اليت ذلك من وأنزلتلث، ، وءد؛تلث، 

بطنهكيدهن عنه يصرف أن إليه يلجا ثم إليه، يدعونه مما إليه أح-، جن ال
مح،ويدحل إلهن يوض يمل بد" ولا فاعل "وهو الله يفعل لم إن وأنه وتدبيره، 

فييوش من الدعاء معي في وهو يعلمون، بما يعملون لا الذين الجاهلين عداد 
الشدة.وقت، 

فتنته،مم' وينقيه محنته، من ليخغمه الوقت، ذللث، في ربه دعا بم* وجدير 
بمنجدير حدوده، عند والوقوف، ربه، إرخاء إلا الخالص طل_، من له هم ولا 
ولذللث،طلبح، ما ويعتليه دعوته، الله ستجسبح أن الوقح، ذللئ، فى ربه إلئ لجأ 
آشحهو ءؤإد،ب بقوله؛ ذلك علل ثم 'كرهذه، عنئ شتئح رثم ثم ؛، ^،_>،ljت قال 

محمميعهو وكذللث، ، ويقمد يريد بما عليم ، يويسمح لأقوال ممثع فهو ١لiؤبم٤ي، 
٢٤٢



فمرةمختلفة، بوسائل ليوسف، وفتنتها وسلطانها، يجيرونها عاليم العزيز، لامرأة 
أئهوتريه حما، واليامحلل باطلا، الحق وتقل، العزيز، وبين بينه الوقبعة تحاول 

وةللمننقول ومرة الأليم، العدايبح أو جن الذللث،; في وحزاؤ0 بأهله، سوءا أراد 
ألثنغِ؛نه،نن ركءو، كجس ءانثم آ بمعل ؤ ؤرل؛ن بوش؛ من مسمع علئ 

لهتدبر كما الخير ليوسف ويدي ونجواها، سرها يعلم إلها هناك أل ونسيّن، 
صلاح.إلئ وتدبيره اد، فإلئ تدبيرها لأف تدبيرها؛ فوق تدبيره وأن الشن، 

عىا ذصرو_وزلا ؤ قوله. فى جميعهن السوة إلى المكر يوسف سسب وقد 

فيعذرنها لأنهن أو به، واكوله محنه في العزيز امرأة شاركن لأنهن َثدمحه؛ 
نفكؤإلقاء إياك له ونلن مطاوعتها، له ونيئ يطيعها، أل منه وطلبن محبتها، 

والمغار.جن الفى 

امرأةيه الماكر أل مع حميعا وة النإلى المكر ي، نقد يومف أل وعندق 
لصنم،مكر فهو كله، الصنف، الئ بح ينالواحدة المرأة مكر لأف وحدها؛ العزيز 

اءللنا مكن صار أن آنره عظم من بلغ مكرها أن إلئ ارة للائأو وة، الن
الجماعة.مكر مص فى ولكنه الأمر، قيظاهر واحدة امرأة كياو فهو جميعهن، 

)يهم(في الض_مير جزه -ثئ أسجثنه. ا'فين، رأوأ ما بمد نن لم بدا 
صاوقعلى الدالة الأياته رأوا ما بحد من وأهله للعزيز ظهر أي• وأهله؛ للعزيز 
أل0و\ي' ١ أفهمن، ألها وذللثح زمان، إلى يجنوه أن إليه بح نمما وبراءته ط يوسف، 

العزيز،فضيحة وفي الفاحشة، إثاعة في سببا يكون ند البسنؤ في بوسم، بقاء 
امتطاعتحأيها ، يوسفتري ه نفالوفتح وفي الستر، على أعون الجن في فوصعه 

العزيز،به يعلم لم الوعيد ذللثح لأل جن؛ الفي وتجعله معه، وعيدها تنفذ أن 
تحوتغليأرادمحتح، ما لها فنم يوسفح، من مع معلى الوة بمحضر كان وإنما 
ممنيةط فيه طامحة تزال لا ذللثح مع وهي جن، الفي يوسف، وألفتح العزيز على 

والمزولطلبها، لإحابة استعداد على أنه فيه ■لها يرل الذي الونتح بذللثح نفها 
وستالسجن، من يوسف بإحراج العزيري الأمر بمدر ذاك وحض إرادتها، على 

كلهذلك١ من أبعد يوسف وأل إلته؛ا<، توعؤه يما إلأ لحب النيئ ^٧٣، ت قوله 
فىهمها شهوانيه لامرأة يلين أل وهيهات ، عوداوأصلب نقنا، وأعلى ، غرصا 

٢٤٣



يوشيوثر أن هيهات مأربها، علئ الحصول في ورصاوها حاجتها، قضاء 
مقيمنعتم على زائلا ونعيما ربه، اة مرمح على امرأة مرصاة 

الحالعن وأخبر ُه، وكادته راودته رما ليوسف العزيز امرأة عنق عن لالقر١ن[ "أجر القيم• ابن نال  ٢١١
اللهمره من إلا عليه يصبر لا أمر ثه ابتلي الذب، أن مع خ رتقرات وعفته لمجرم يوش إليها صار التي 

وذلكالقوة، غاية في هنا ها انداعي وكان انماغ، وزوال الداعي نوة بحب الفعل موافقة فإن عليه■ 

والجاغالماء إلئ العطنان يمل كما الساة إل مله ب الرض طجع في بحط":ه الله ركه U : أحدئ 
إذايدم لا وهذا اء. النعن يصبر ولا والشراب الطعام م يمبِ الناص ص كثيرا إن حص الطعام، إلز 

يحمل..ل حلا صائن، 
أقوى.وحدته الشباب وشهوة شابا، كان ء؛ءابمث يرذ أن الثاني؛ 

الشهوة.شدة تكر سرية ولا زوجة له لبس عربا كان انه الثالث،؛ 

أهلهس،ن وطنه غي له يتأتى مالأ الوطر نفا، من فيها للغريب يتأتى غربة بلاد غي كان أنه الرابع■ 
ومأوارغه.

إلىيدعو الأمرين همذين من واحد كل إن بحيث وحمال منصب، ذايت، كانت المرأة أن الخامس؛ 
.موانمها

شيجد وامتناعها، إبانها المرأة في رغبته يريا الناص ' ٣٠كشرا فإن آبية، ولا ممتنعة عير أنها السائس؛ 
نالكما ٠ وحبا إرادة والامتناع الإباء يزيده الناص ص وكثير ■ لها والسؤال الخضوع ذل من نفه 

الشاعر؛

عامنا مان الإنإلئ شي؟ احب منعّت، ان أءسي، الني كلما وزادني 
إبانهاعند ويضمحا ورغبتها، المرآة بدل عند حبه ، يتفاعفمآ■ فمنهم ذلك، في مختلفة الناص فطباع 

واماعها.

.يعاودهالا بحيث، ؤإبائها سريته أو امرأته امتناع عند تضمحل وشهرته إرادته أن القضاة بعفر وأحبرني 
مانقلب بالظفر اللذة ص له ويحمل مغ٠ كلما شهوته وتشتد بالمغ• ؤإرادته حثه يتفاعف همن ومنهم 
صالح وشدة اتلمانها بعد اتمأتة بإدراك رانلذة ونقار؛. امتناعه يعر بالصبي بالظفر لذة ص يحمل 

خمiدراكها■
هيكانت ل إليها، الرغبة وذل الطلب مرنة فكفته الجهد، وبذلت، وراودت وأرادت طلبت، أنها اناح؛ 
إليه.١لمغوب العني; وهر الذليلة• الراغبة 

داعيفاجتمع ث له أذاها مءن يطاوعها نم إن يخنئ بحيث وتهِها صلطانها وتحت، دارها في أنه الثاص؛ 
والرهبة.الرغة 

غالشت،وند والراغبة، العنالبه هي فإنها ط جهتها من أحد ولا هي عليه تنم أن يخس لا أنه التاسع؛ 
الرناء.ومت الأبواب، 
عليه،ينكر ولا معها ويحضر ويخرج يدحا بحيث، الدار في لها مملوكا الظاهر في كان أنه العاشر؛ 

=العرب؛ أشراف من شريفة لامرأة قيل كما الدواعي؛ أقوى ص وهو الطلّ-،، على سابقا الإنس فكان 



ومادي،من الرجل وساد نرب تعني السوادو. وطول الوساد، أامب نالت؛ الزنى؟ على حملك ما 
بيتا.الراد وطول 

تتسممينإلهن، حالها رمكت إياهن- نآرته والاحتيال، المكر بأتمة عليه اسممانت أنها عشر؛ الحادي 
هميذهتن ؤأى إيذ محن َوذئث عؤ ثرف فقال: عليهن، بالله هر فامتعان عليه؛ بهن 

[.٣٣ورمق: 

ومعالظن على يغلب ممن تهديد هو إذ إكرام، نؤع وهدا والصغار. بالجن راعيته أنها عشر: الثاني 
والصغار.الجن ضيق همن اللاهمت وداعي النهوة داعي بجتمع به٠ هدد ما 

م-منهما تملأ ويبعد بجنهمإ، به يفرق ما والخوة النجرء م،ن منه يظهر لم الندح أن • ءشّ الثالث 
إكلدنك ؤوآم-ثثميى وللمرأة؛ ئد'اه. ص ليومف؛ قال آن يه قابلهما ما غاية كان بل صاحبه، 
منهيظهر لم وهذا الموانع. أقرئ من الرجل في الغيرة وشدة [ ٢٩]يرث؛ ه أقافي تى حفنب 

غيرة.

الزن،علئ جن الاحتار أن علئ لله حبه وحمله وحرفه، الله مرضاه ناثر كلها، الدواعي هذه ومع 
نفه،عن ذلك صرف يطيق لا أنه وعلم [، ٣٣ائوسف؛ منا إلأ أحئ آليجذ رب فقال؛ 

معرفتهكمال من وهذا الجاهلين. من وكان بطبعه، الهن صبأ عنه ويصرفه يعصمه لم إن تعاد ربه وان 
وبقه.ه يب 

نينفردها أن الله ونق إن لعلنا قادة، ألض ءانى يزيد ما والحكم والقواد انمر من القمة هذه وفي 
)عمرو((. ٤٨٧—٤٨٢)والدواء! الداء مصنف 
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إؤآآلام وئاد ■خمنا أعصر أرني إدا آحدنمآ ثاد ئثثان النا>يى تثة ءؤود-ثل 
.١آنثمنس يى ر؛نلك> إما إتأرىإبح1 ينق ينه ألْلإر ثأكو حم؟ رأيي مئ لنيل أره 

إؤرمح، عقي ث ؤلكما يأتكئ أف مز مأوبلي، نثآة؛قا إلأ رزئاندة  j٢۵٥؛_sSC لا 
ءمحيثن*ابآ؛كا يلأ نآقعت ١. َكيريث هم يالاخط وهم إ؛ئو يؤينؤق لا مومِ ملأ ركنا 

ؤعزعثج أش ضل ين د'للف ين باش لشكك ئا كا َغمن> ما رنقو؛أ، وإصأ>نيى 
أيِءم مثيث ءأراب ألسجن بمجمح، و .نتحإ1ذ لا أًكر؛لثابج، ولغن آلثايي، 

أزنثآ نثا؛آزيم أثن ثثقوة أث 1^■ د/م ين ثتورن ن، @ الثهاث او.ءن أش 
ززيمة، ١^١١ادن ذبم، ءاثا؛ إلأ تثدزأ أب أنز ِس إلا الذم إن ثأنمثإ ين أش 

وآماحمثا رثه, ننغى أحدكما آمآ أكنن بصيي و يعت!ورى لا آلث1ير، لنكر 
لئjىر،ال .٠ مشثان مه ١لjكا ألأمر شى يأسه، ين آفير ثثأيتفل ئمثب ألأخر 

4؛ثث رني، ذحفر ألثثLنل ئأيه رلأكت بمت أدًًمحفي ينهنا قج أثع, طف 
محيأئظهى هماي؛ بمريخ مبع أنها ألمللقا رثال ينثن بمنع أنسجن 
كنإن ن;ش ِف، آهم، أتلا فآه ثك ثنم نص نثح م ص 

أدىرثال ® بجن آلأتم ثأول ض رنا أنثت أنثثر؛أ ' ٥١٠@ تمحكن ، 1%

ايام.ّماح V تئرم الدى الثات )١( 
٠منش الملك عند صفش )٢( 

الهزيلة.وص ، عجماء حمع )٣( 
المختلملة.الأحلام ثبه زبه القضبان، أو الحثيش من الحزمة وهو صهث، جمع )٤، 
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ِيىي أيدق ي يثق و آزطرن ه أمحطم أنا أثق ند ^١٠ نبم[ ى
ألمعقؤ ،لحت رلخر حصر ششه ومجج عجاف مح يأحكلمهى سمان بقرت مج 

ءسممي ؤ، ثوروه نثدز' ئ ، دآدار سهن سع ئزثمذ ثاد . ينمق تلهم آلنايف إئ 
نثاشلا إلا ثن ^ ثا تأؤن ندلأ تع وش بمد ثى ه م ® نأوث نث ئة زلا 

أئق،رثاد ® سئيزر؛؛ ؤمه آل!اق بمائ يه ط؟ دثك بمد ين نأي، ثم ® ءصونل"آ، 
لإوبمنقتل آلي أأيسوؤ بال تا مثلا رءكن إث آنيغ ُاد ألرّول آءء ثثا يب، آيرف 

ناق حش ثنى مسهء عن يوسف زثدن إل حتلعإ ما ثال ا® يم رف إة 
وإو،مميهء ص رويتم أئأ أيص شثصأً، أثى ألنير آنثأث ئالت سور ين عثب يجنا 

.كد بمدى لا أق وأف ألتسا لثني نم أؤ تننم ذلأى ا® أكدنٍن نى 
وثاد® نجم عئور رف ءان رقأ رجم ما إلا الئؤ؛ لآثارْ أقس إف ميى أتلإ رتآ 

ثاد® لا؛ن ، مكثزل ليثا أزوم إثق ئاد ثإ ؛؛!١ ليي أنثثنث دن أثتوف ألتلأ، 
؛^٩٧،آ'لأزصن ة ِلوثئ، ذكثا وكد؛إك ® يثر حمط إذ ألأزم حق عق ^، ٠٠١
أ'لأحرآوثتير ® ألثنسنبم أحر ئنمح ولا لتاء من ينمتثا نمث يثآء حنق يما 
—٧٠[,٣٦ت يوصف ل ؛نقوره ؤكامأ ءامنوأ نق"؛تي خثر 

وعبرة!ؤح شه 
آمحرو»ال حمت؛ أنمز أرني إدا أحدئمآ ه١د مثياjا ألتجف معه ■ثل ود ؤ )١( 

يىنتش إنا ثأرهء منا منه ألمتر خما رآيى مذ لء-؛-ل أيه إذ 
أحدهماللملك؛ فتيين كانا قيل فتيان، يوسف صحبة فى لحل ي• أ ،

الّنإبتهمة الجن أدخلا وأنهما الشراب— صاحب ~أى؛ شرابنه والثاني حارم، 

طويلة.مدة ^١٠<^: تدم، )١( 

مترش.أي: داسن؛ )٢( 
تجنون.)٣( 

أنجاه.إذا عصره من أو وانمسم، والزيتون انمب )٤( 
واستقر.ثبت )٥( 

ومنزنت.مكانة صاحب )٦( 

.رمكناله متبرأ منها يتخذ )٧( 
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أرنيإؤآ لءاوه1آ ود الأحبار! هدم صحة علن يتوقف لا لأية ا ومهم للملك، 
مقتنيل أنمآ إؤآ ألأم ،ؤو»او الما_ك، شراب اى صوهو ■خمإه، أعمز 
الخثاز.وهو ;نده، ألمتر ئأ؛و حم؛ مآمى 

أي:أدنسنسه، يى رطك> وثأ رأينا ما بتأويل أحبرنا إنأودإنج^ه 
فيجن اللأهل المحسن من أو ؤيحنونها، الروبأ عبادة يجدون الدين من 

الإحسان،أهل من أنه به ؤيراد المحسنين لفظ يطلق أن والأص لهم' معاملتك 
الإحسانكتس، الله •رإل حدث: ومنه كاملا، الشيء ونائية الإتقان والإحسان؛ 

.صحنا■اويلأ وتأويلها الرؤيا تعبر الإحسان ومن ؛، نىء"ل كل علن 
او1ي:نال إه أن مز يثأويقي، ^٤٤؛، إلا ه م إظ( لا ^ثأد 

ماعلئ بقاصر لس بارويا علمه أل بدللث، يريد النوم، في ترزقانه طعام يأتيكما لا 
وأيهو؟ طعام أي أخبرنكما إلا اليقفلة في طعام يأتيكما لا وقتل علي، قصصتما 

بالمغيبات،،العلم ادعاء وحاصله الإنسان، أكله إذا عاقبته تاكون وكم هو؟ لون 
يوتاًفمهذ ثئؤردن وما ئأمحف يما ااؤوأسمحإ .؛ عبن قول، مجرى يجري وهو 

لأثهحياتهما، على صاحبيه تطمئن بذلك مبادرتهما حكمة ولعنإ ؛؛، ٤٩• صران زآل 
مسموماطعاما له صغ إنسان قل أراد إذا الملك أن عصرهما وفي عندهما عهد 

يصلما فكل طعام، من لكما يقدم ما على اطمئنا ت لهما يقول وكأيه إليه، فأرمله 
مرض.أو وصحة شر، أو حير من فيه ما أبلغكم إليكما 

علمنيمما والأحلام التاؤيل ذلك ت أي ه، ليا عم مما ^يتلكما 
صفاءيعتمد كما وفراسته، الإنسان فقه يعتمد الرؤيا تأويل وعلم فيه، وفقهني ربى 

وليلك*للأنسان، يؤتيه ~تعالول~ الله من قفل دلك وكل التفكير، وقوة النقص 
القفل.لدلك المانح الأستعدادا لذلك الواهب لأئه ربه؛ الطر تعليمه نسب 

إلخ،...َلتاأه قا ولا قوله: قي الأول، ١^، إلئ ذبا إذا ^١ 
منالطعام في ما وبيان بالغيب، الصاحبين إحبار إلئ إشارة أئه فهمنا إذا أما 

لألإلي؛ أوحى رنآه علتى ويما قوله• يكون ذلك— وأمثال ، مرصر أو صحة 
ركنوإؤا هو طريقه من إلا أحد عليه لا ~تعالى~ عليه مقصور الغتب علم 

)عمرو((. ١٩٥٥)1 ملم يرام يا، 
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يإنخقإمحن ءابآءئ ثلأ ؤأقنق ٠ َكيروق هم ألأ:حرة وهم أذو يومتؤق لا فيو ملأ 
ءأ-كاأثايى j؛i، ثق أذو ضل ين د'إلف ين أف ينيئ أف يا َغت ما ؤمئؤب 
بإن أي• رناهب، عقي ث ؤؤديك<ا لموله! تعاJل _تنآؤث_0ه ي آقاين أًقر 

المزمنأن يربنا وهو إلح، . . . بالله يؤمنون لا قوم ملة ترك أني العليم؛ ذلك 
اللهإلا حده يعلم لا ما والمعرفة العلم من عليه الله يفيض لأن أهل؛ بالله 

-تعالئ-.

من٥ مبدا وينشر السجن، محي صاحبيه لينصح الفرصة هذه يوسف انتهز وقد 
والجزاء.يالبعث والإيمان وتوحيده، —تعالئ~، يالله الإيمان 

الإيمانوهي الثلاثة، الإيمان أصول الدعوة تلك في يوسف حمع وقد 
فيوهو الرسالة جاءته يوسف وهل الإحر، باليوم والإيمان ، وتوحيده بالله، 

أنأو الثلاثة، الإيمان أصول إلئ دعاهم صاحبيه سوى معه يجد لم ولما السجن؟ 
إن؛ قلناوسواء محتمل، كل دعوتهم؟ ودعا عنهم، فاخده  y4.jij؛مله كان دلك 

منيدعو وأخذ الفرصة هذه افترص فانه ينبأ؛ لم أم الوقت، دلك في نبئ يوسف 
الصاحبين؛رويا يدي'أويل بين بدلك تقدم وقل جميعهم، الأنبياء دين إل معه 
أناستءلاع وما الفرصة، هذه عاليه لفاعت أولا طلبا ما إلئ أجابهما لو لأئه 

ناولقد الفتيين أحد أن سئما ولا وعقابه، وثوابه بالله والإيمان التوحيد يبلغهما 
رأسه.من الطير فتأكل يصلب، أنه وهو يزعجه، تأويلا رويا له 

الفرصينتهز أن شأنه من والعميدة المبدأ صاحس_ا أل يرينا ءقفت فيوسف 
لهايخلق عنه سئل أو بشيء طولسا إدا أنه شأنه ومن وعقيدته، مبدئه لنشر 

أرشدتالهوىت منلث، صح ررإن الأمشاوت وفي الناس، بين لينشرها المناسبة 
وأنبالناس نفسه العالم تعريف من مانع ألا ٤§؟؛؛ يوسف هيرينا إ للح؛لأا 
نفسه،على غضاصة ذلك في وليس الحلم، من وكذا كذا يحسن أنه يخبرهم 
نثأهتاإلا ؤرثايدء ءلأأام ياتكما ^لأ للصاحبين! يقول أن في بأسا يجد لم فيوسف 

ته صدونواس، لأبى بت عجز )١( 

سضأص الهوئ بثك صغ نو اثوم,المالل ندك لنا أشت 
)ءمِو(\(. rr/r)القصد: رين الفريد  jjJiانظر: 
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إليه،الفتيين نظر ليلفت إلخ؛ • • • ه رقأ عقي ث دللكما يأتيكما أن تل 
تحريضو\اؤه يؤمنؤل لا مارِ ملأ رهن ونوله• له، التوجه على وبحملهما 

كماويعلمه دينه، فى الله يفقهه أن به المومم• عاقبة لأن؛ بالله؛ الإيمان على لهما 
منأئه يريد رتتئوأبه وإسص يامل؛ُير ءابآءكا ملأ ءؤوأق>دت وقوله! يوش، علم 
العالية،والح،يمه لخالصر، ١ والتوحيد الصحيح، الإيمان على تربى إ النبوة بيت 

َكا0وما وقوله؛ عثى، والحكمة العلم وحذا إلى، فاستمعا المفيد، الناس؛ والعلم 
لألةالهده من ونحن ينبغي ولا بتا بليق لا أي* ا ّىوه ين ثاثق لثمك اف لما 

أشضل من ود"للف الأشياء من شيء من بالله نشرك أن الماحي والبين، الطيبة، 
منفغل التوحيد ذللئ، زن أي؛ ثآ؟روقه، لا النايثح لتقر ولعث آلثايرأ ؤئز عكنا 
اللهيشكرون لا الناممر أكثر ولكن ، النامآ عاى ~نعالى~ منه وفضل ، عليناالله 
لهم.وأوصله إليه، هداهم الذي القفل ذللث، عن 

درييألثهاره اي.ءن اممه أمِ غر معنبجلى ءآتيابخ النجن ءؤثش>ى )٢( 
القهار؟الواحد الله أم حير متفزقون أأربامح-ح فيه، صاحبي أو جن الساكني يا 

وماإليه، فيبادر يحبه ما ا يحرفواحد.ا، إليا يعبد أن ان لالآس-الخير هل يريد 
غض،هل.ا أرصئ إن كثيرين آلهة يعبد أن للإنسان الخير أم ويتركه، فيدعه يبغضه 
الإقناع،أماليّب، من بديع أسلوب، وهو هذا، رصي ذللث، أغمبح وأن ذاك، 

نالكله كان إذا الإنسان أن وهو اك، ءادا.ت، من المألوف إن فيه وجعا 
إلاله ليس وعبد هو يستوي هل والسلهنان، الملك ويتنازعونه فيه، بتناكون 

بينالفرق إل فيذره؟ عنه ينهاه وما فيعمله، منه يهللثه ما يعرف واحد، ماللثه 

لهيهلمثن ولا بال، له يهدأ لا فيه متشاكسون ملأك له الذي فالعبد كبير، العيدين 
المالك،نللث، مع يعيش أن تعليع فيواحد ماللث، إلا له ليس الذي العبي. أما ب،، قل

؛-•/٤٠ف قثلأ مثلا أش وص،/ما —تحالن~! الله يقول وفي'ذللث، وادعا، هاددا 
[.٢٩لالزم؛ مثلاه م_تويان هل ِأخْل، سثا وتحلا ميثكمف 

لهم،وحير للناس مملحة لمعبود ا الإله توحيد أن يرينا يوسم، الله فنبي 
لعابد،انفر أتشويس مجدعاه فهو الثرلا أما لثتاتهم، وجمع لعبادتهم، وتنفليم 
إالقطر ٌع متفقا التوحيد كان ولذللثج معثوديه، وبين بينه فيما أمره، وتفريق 
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مدعاةنعددفمنناحية! محعالمملحة، ومتمشنا معالعقول، ومتنامحنا 
قالكما الغلام، د يفوذلك المتمن، وحادفها الدائم، لزاعبما 

ؤبماثن آس انحئ ^•،١ ال وق[، ٢٢اء: لأست]١ هنثوأه أك إلا ؛اتة [ Ijjع}؛ 
ثناأثي سحنن بمي و بمضهم ؤيلأ حاى بما إكه َم سب إذا إلنغ ثن معه حكاث 

أمرلتثويش مدعاة الشرك فان أحرى؛ ناحية ومن [، ٩١ت ]المؤمنون يصضت>ه 
احتلمت،آلهة أو إلهين مرصاة بين يوفق أن يستطيع فاد نظامه، واحتلال العابد، 

ثتدوثؤ، ؛ ءقفت يوسف الله نبي إليه ينير ما ذللث، مهنالبهم، وتباينت، مشاربهم، 
أنكميريد ثن ِةا و'آس ثآ ثانآوْم أثن شتنوثآ أث ١^' ض ين 

لها،وحضعتم لها، مميايتح لا فارغة ألفاؤنا وحلفتم ، نموها وعبد آلهة سميتم 
حجةأي! ثلتته، ين قا أث، أزد بثآ وقوله! والبرهان، الحجة والسلطان! 

آلُكأبالحق حجة ينزل ؤإنما حجه، به الله ينزل لا والثاؤلل باطل، لأنها 
تحالثا؛؟4 ألمم ألدن ^١^١٥ إلأ' ثثدرأ ألا وير والدين العبادة أمر في ه هي إلا 

ُؤدياوالأحرة الدنيا في حياتهم وفيه ومعايشهم، الماس مصالح عليه تقوم الذي 
الدين.ذلمثؤ قيمة تمذه لا أناص أكثر 

هأنرأى ذي الوهو هو، حممأ ؤيه قسس لحدكما أما ألسجن يمنحى عؤ )٣( 
جنالمن فخرج أي وجادته؛ لوصوحه لأحد ذللن يثن ولم ، حمنايعمم 
فيوالشأن حمرا، يكون أن مآله ب، العنعصير لأن حمرا؛ فيفيه محييه إلؤز ويعود 

حمراوعصره عليه، كان ما إلى عودته أحذ وكائه شرابهم، للقوم يعد أن الحاصر 
•الرزيا بصاحب تتعلق قراتن من يده ل

يحملأنه رأى الذي وهو ط ين ؛هتر ثثأيتمحل ينين، ألأحر ؤوأم1 
رأسمن الهلير أكل مءث المعهود هو ذللث، لأن الهلير؛ منه تاكل حيزا رأسه فوف، 

منتصنا،يبقي المصلوتحب لأن ؛الصلب،؛ وتحديده القتل طريق نمين ولعل الرجل، 
بطريقيمومت، الذي أما الحال، ذللث، على وهو العلمر عليه لهل تأن الممكن ومن 
ديدانعليه لعل توإنما الهلير، عليه سلهل فاد كنللiإ، يكون لا أن فيه فالشان آحر 

حالهعلئ تركوه ا أحان صلبوا إذا عادتهم من كان أنه ويغلهر وهوامها، الأرض 
كانبالقتيل التمثيل من، النوع ذللئط ولعل القلير، منه وتاكل .بتعم، حتمم، مصلوبا 

٢٥١



الرائيذلك بأن الأحبار صحة يؤيد مما وذلك بالملك، المتعلقة ؛الجرائم خاصا 
للملكدس بائه زْن~ كل في الاتهامات هدم أكثر ~وما واتهمه الملك خباز كان 

.سمامحلعامه فى 

محلافليس وتأويله، تعبيره في ث أي• ثقئجازه، يه ١ئمحا الأمر ^ ^٠٠٢
أ-ثدَةتاه،يوش: فول حكمة الأن لي فلهر وفد والجدل، للمناقشة 

واحدكل يواجه أن يرد لم يوسف أن وهو مبهم، بلفغل ه ألأحر وقوله! 
مزعجة،والأخرى سارة، انرويض إحدى لأل رأى؛ ما بتأوبل اصض انم من 

تلثلموذلك مفهوما، المعنئ كان ؤإن المبهم، اللغفل بدلك يعبر أن رأى وليلك 
المستطاع،ندر الرؤيا صاحب إزعاج عا-م على وحرص التعبير، في يوسم، من 

المتر-باب في يراعي أف يبني أب وص 
يومفال قأي• ربلق-ه، يند أدًًُمحفي ينهثا ؤج أذهُ طن لق؛-، 

النعيممن عليه ك،ان ما إلئ وعائد السجن من ناج أنه ظن الذي للصاحب 
تقوله فى والضمير ، سيدك عند مفللمتى اذكر أي* ، ربلئذه عند آذ^كرتي ؤؤ 

مؤمنينوصاحبه هو يكن لم لأثه ظاهر؛ قالأمر الناجي للرجل كان إن ءؤظن؛ام 
وعظهوكان فيه، الاعتقاد حني كانا بل ~وعالئلإ، الله عن ؤإحبارْ يوسف بتبوة 
الفرامه،إلى يربع يوسف تعبير آن فهما أو إ الظن مجرد إلى بهما وصل قد لهما 

وهيلأتفيدأممرساكلن•
بصدقمؤمن يومحف لأل اليقين؛ بمعتئ فالظن ليوسف الضمير كان إدا أمجا 

~وعالئل،الله من بتوفيق انرويا تا'ويل كان إذا ~دعالى~ الله عن أحبر فثما شسه 
اليقينعلئ الظن وإطلاق وفراسة، اجتهاد عن كان إن التأويل ذلك ظاف هو أو 

رمممنزأ  ٢٠٣١يثلوذ ^٢^ ت —تعالئ— الله قول ومنه الكريم، القرآن في مألوف 
ؤإيمانالخاشعين، المؤمنين وصف في ذللئج قال [ ٤٦لالبقر٠! ه رحمن إله وأمم 

الرتبةفي منه لقربه بالظن عنه عثر بمن هو ؤإنما ظن، مجرد يكن لم هؤلاء 
نقمهمن وصل تاويله وأن ثاويله، من بينة على كان يوسف أن والأظهر والمترلة، 

امحرؤنْنبى ؛ رؤيايرما تعبير بحد للماحبين محوله ذلك وآية واليقين، النُلمع حد إلى 
يثقمن ذللت، يقول وإئما ذلك، سوى نأويل له ليس إيه ٠ أي شنييازه، فيه آري 

٢٥٢



أنمز يثأؤيبي، إلا ؤوء1نبء كعام دأنك«ا ولا وقوله; كبير، حد إلئ بتأوياله 
مال،عن يخبرهما لأن استعداد علئ و1نه إخبار هو  ٠٤عإيىمما دللكما يأتنكما 

أنيرجح مما وهو به، يحبر بما واثق إلا ذلك، يقول ولا إليهما، يصل حلعام كل 
امتعداش اللمام الة موأن متاثرة، -تعالئ- الله من إلهانا كان الخاويل ذلك 

لأنتعد مأنه ءبما؛ت عبئ أحبر كما —تعالئ—، الله من بوحي ن، كانيوسف لها 
البيوت.فى يدحرون وما يأكلون عما قومه يخبر 

آيةهو بالغيثيات للأخبار واستعداده والأحلام، للروي يوسف نأويل ولعل 
عليهنومن أن ثانه من ما الأيات من له رسول كل فان صدقه؛ ودليل رمالته، 
فيثان له كان الأحلام تاويل أن ويغلهر الصحح، الحديث في ورد كما الناس، 

فتيانعليه يقهز الجن في رحله وصع بمجرد يوسف بال فما ؤإلأ يوسف، عصر 
المادعنها ال فجالرؤيا يرى الملك بال وما رأيا، ما جن المعه دخلا 

فيالملوك عادة غير علئ الرؤيا هدْ بتاويل ويهتم وعشيرته، قومه من والأشراف 
الأحادم،لاوز أهلا لمسوا وأنهم أخلاحل، بانها له فيعتدرون ورواهم، أحلامهم 

ذلك.س يمآكنهم حل إل العلم من ولموا 
استأيرالله لأف ،؛ يوسفصدق على واصحة آية فهو بالغيبجايت، الإحبامح. أما 

الإلهاميعتمل فتحقه الأحادم تأويل وأما منه، بتعلمم إلا أحل. يعلمه فاد ؛الغيب، 
وبحقهبأثباهها، الأمور وقياس الله، دين في الفقه يعتمل. وبحقه والوحي، 

وعلمهالرسل علمه ولذللثط الصادقة والفراسة الحياة، وفهم ق والخن. الكياسة يعتمد 
ذللث،فى بأسهم" ~بل وافر هم بأخازوا لمين المأئمة وهن.0 الرمل، توابع 

كسر.حد إلئ فيه ونبغوا قوانين، له ووضعوا العلم، 
المءاو>ن،سيرين بن محمد مجوك منها ؛ أيدينا بين مؤلفاتهم وطْ 

وغيرهماواحد، كتائب، فى بمصر ن مهلثوعأ وهمّا التابلى، ، ومؤلف، الثبور 
مقاومته;فى يقول حاليون ابن وط! كير، 

،، الخلففى هو كما لفح الفى موجودا كان فقد لها والتحبير الرؤيا )أما 
زكادمفيه للأكتفاء إلينا .بصل لم أنه إلا قبل؛ من والأمم الملوك في كان وربما 

سرين.لابن ريم اpاءنل, سعد لأبي انع سق ١( 
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الإطلاق،علئ البشر صنف، في موجودة فالردا وإلا الإسلام، أهل من الممرين 
كماانرويا يعبر عليه~ الله "صلوات الصديق يومض كان فلقد تعبيرها، من بد ولا 
ه.ذكر أبى وعن ه، النبي عن الصحيح في تبت وكذللث، القران، في وقع 

عليهما عبارة المعحر عليها يبني كليه بقوانين علم التعبير أل اعلم ثم 
البحريقولوزت آخر موصع وفي اللطان، على يذل البحر يقولون• كما وتأويله، 

وفيالعدو، على تدل الحية يقولون! ما ومثل المادح، والأمر الهم على يدل 
الحياة،علئ تدل يقولون آخر موصع وفي الر، كاتم هي يقولون آخر موصع 
تقتضيهبما موصع كل في ويعبر الكلية، القوانين هده المعبر فليحففل دلك، وأمثال 

ضمنها الفرانن وتلك بالدويا، أليق هو ما القوانين هذه من تحين التي القرائن 
خلقتالتي بالخاصية المحبر شر في ينقدح ما ومنها النوم، في ومنها اليقفلة، 

له.خلق لما ميسر وكل فيه، 
منفيه سيرين بن محمد وكان الملف، بين فلا متنا الحلم هذا يزل ولم 

وألفالعهد، لهذا الماس وتناقلها القوانين، دلك في عنه وكنب العلماء، أشير 
بينوالمتداول وأكثروا، المتاخرون المتكلمون ألف نم ، ؛علء0 من فيه الكرماني 

مثل؛القتروان؛ علماء من القيرواني طال—، أبي ان كتب العهد لهذا المغرب أهل 
النبوةبنور مضيء علم وهو ، لمسي للمسا ررالإسارةأأ وكتاب ط وغيره ررال٠س٠wغاا، 

)اه(.الغيوب( عائم والله الصحيح في وقع كما بينهما، للمناسبة 
منودليلا ليوسف، آية يكون أن يجور الأ-حادم ناوبا إذ ت القول وحملة 

فيأنها الأية في فهمنا إذا التلعام مسألة في بالغسب إخباره أما صدقه، دلائل 
قديوسف بكن لم فإذا يوسمح، صدق على واضحة آية فهي بالغيبثانح الإخبار 

عهدوقد لرء٠سالته، وتمهيدا لمبوته، إرهاصا ذللئs كان السجن في وهو إليه أرسل 
يحدثناوهو الله قال وفد والخوارق، الإرهاصامنن، رسالاتهم يتقدم أن الرسل في 
نثميا اكشتا مل من يؤبن، جاء^كم ولقن عؤ ؛ يحدث فيما تمرعون آل مؤمن عن 

ربمّولأهبمز*تمث• بن ألله يعمكى لن قلنمّ ه-إلك إدا حئ بهء جاءحكم يما ك ثق 
الكتبمن المتلوة الايات أهي المنال، هده ما القرآن لما يبين ولم [، ٣٤]غاض.' 

يولاق.حنع ٤(. )ص/مآل حالاJرناا، ابن ءمقدمت 
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حوارقالدلائل هده وهل صدقه؟ دلال هي أم الرسل؟ علن تنزل كانت التي 
ألرسول كل مع بلترم لم ~تعالن~ الله فال محتمل؛ كل خوارق؟ غير أو للعادة 
سيرتهالصدق آيات ومن صدفه، علن تدل بآيات يؤيده بل بخوارق، يؤيده 

وأمثالإليه، يدعو ما علن بأجر الناص وعدم المجيد، وتاريخه المرمية 
ذلك.

وقوهيالعظات، ١لحافل والتاريخ ، ١لمجيد المامي ليوسف، كال ولقل 
مثالفاكان الزلزلة، أنواع وأشد الفتنة، أوقات أحرج في والعفة والصبر الإرادة، 
وأمثالهذلك كا الذات، ونكران والتضحية، الاستقامة، في حنة وقدوة صالحا، 

ذكر—تعالن— الله ولعل الله، عند ص رسول أئه العن هو إذا يرسف علن دلال 
إكادل\نهءاثن، يوسف ق 'ّكان كن. حؤ وقال* السورة، هده في يوسم، لنا 

فإنهاالله؛ رسالة ادعائه عند ، يوسفحمدق علن دليلا تكفي وحدها هي أنها ليرينا 
وإرادتهيوسف، بشخص يتعلق فيما سئما ولا بالعير، غاصة ؛العفنان، مشحونة 

وتفضيالهإخوته، كياو علن حمبره بحل العزيز، امرأة كيد علن وصبره الحديدية، 
منطالبه أل بعد الملك، عن وامتناعه الله، ومهحاربة الخلق اد فعلى جن ال
علنأدلة ذللثج كل أمره، جلية الناس ويعلم براءته، علن الأدلة تقوم حتن جن ال

هولموصس، وإعداده ، ليوسف، الله واحمهلفاء ، يوسف، إرادة وقوة ، يوسف، صدق 

والخادفةالحفلمن، الرسالة به منمهو الحياة، ه هن. في البشر إليه يمل ما اعلن 
بالحق•الناس بين وبحكم العدل. ليقيم الأرض، في 

الأبوا بعد ا فكانبماء سفا لبن من ، نعبال؛ لا الفخر هو هدا 
أي!س_نينه، يمع ألشحن ل ثل.؛، رندء ذحفز آلثتثن )٤( 

سبباذللث، فكال وسيده، ربه عند وقصته يوسفّخ يدكر أل الثراين لثيهنال ١ أنن 
ث،لبأنه والمراد تسع، إلن ثاديثح من والبقع نين، بقع جن الفي بقائه في 
-تعالن-الله ص عقوبة وهي عليه، دليل فاد تحديدها أما وتسع، ثلاث بين مدة 

روىننلئت.ه عند الرجلين من نجاته ظن لليي قوله علمن ليوسف 
ر؛لثهاا،عند ٠اذكرنى للساقى! يوسن، قال لما قال! دينار بن مالكه عن جرير ابن 

.حبطاI ثسا القدح، وهو انفاف. بفتح فعب راحل ١( 
بC ر د ت
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فبأكئك؛؛، حبلأفلن وكيلا؟! الله دون من ت ءاتخذ ت ليوسف فيل قال! 
٠لإحوتياأ أرفويل كلمة! فقلت البلوى! كثرة قلبي أنى رب اُيا وقال! يوش، 

كلمتهلولا يوسف، الله اررحم ه؛ الله نبير قال فال! الحسن عن وروى 
يبكيثم قال ربكاا، عند اااذكرني قوله! يعني ، ا؛ لبث، ما طول الجن في لسن، ما 

الاس(ارا،.!لئ فزعنا أمر بما نزل إذا ررنحن فيقول! الحن 
هذهعلمئ محنين بضع السحن في بلبنه يوسف ~تعالملإ~ الله عاقب وقد 

اللهأعدم لمن ينبغي لا أئه ليرينا ؛ عند >ااؤأد'>==كنلي قوله! وهي الكلمة، 
إلرون! المقويقول ~ئعالئ~، الله سوى أحد على حاجته يعرض أل للرسالة 

هذهوالحالة به يليق فاد "تعالئ"، الله اصطفاهم ممن يوسف لأل العقوبة؛ هذه 
الفللمودفع الخير علئ التعاون كان وإن ظادمنه، دفع في مخلوق إلئ يلجأ أن 

~تعالئ~،الله إلئ الأمر تفويقه يوسف بمقام الالآس أف إلا الناس لعامة مشروعا 
المقرون،يقول هكذا ط ة المقرين سيئات الأبرار ارحنات كقولهم! وهو 

ىالن، الساقي بواسعلة للملك ظالاْته يبلغ أن يوسف حق من أن أرى وأنا 
٠به ألمق مما ه نفتبرئة على يعمل وأن معه، كان 

[،٣٩لال؛~همدىت ضميراه م أيل أثابثم إدآ • بقوله المؤمنين الله وصف وقد 
شؤآهبمد من وآشبيأ كمل ه ندنيأ ألصهثشت، دبمء-ثرل ءانؤأ آمحن ^٠^" وقوله! 
منأقل فلا بالعمل، لنفسه ينتصر أن تهلع يلم يومف كان ؤإذا [، ٢٢٧]الشعراء; 

فلماذاه، نفعن الفللم يدفع أن يوسف حق من يكن لم ؤإذا والبلاغ، القول 
عندفاعا ذلك أليس م-ءإه ءف رودنج، بقوله؛ زوجة حضرة في العزيز واجه 

٠٠من وانتصارا النمس،  فهورنلكن-ه، عند اقي! للمقال فإذا ؟ ١١١٥١١
إقامتهأيام إليه وأحن جميلا، إليه أمدى رجل بوامهلة ه نفعن ظلم يبع يريد 
أنالساقي السيهلان أنى وإذا والنهي، الأمر محاحب هو مللث< عند بالجن، معه 

أنله الله وقدر يعل، تنته لم وفتنته ؛الآءْ لأل ذلك قائما ، سيل0 عند يوسف، يذكر 
الساقي•خروج بعد سين بضع الجن في بقث 

مجموعالمسا'ةت هد0 قي وانظِ البيان؛ جامع في اتجوي رواهما ئبله وانذي الأثر• هذا را( 
)عمرو(يعده. رما ، ( ١ ١ ١ / ١ ٥ ) الفتاوى؛ 
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اللهغضب محل ليست وأنها حللامنه، رع في محي يوسف أن يؤيد وقد 
اءالإنذلك إو أي; رندءه، لإٍكت قوله: يليه عنبه أو 

سرضا موضع كان أن ولولا الشيطان، من كان الساقي عش سلط الذي 
النبءلان.من الإنساء كان ما ~تعالئ~ الله 

كماشيء منها يصح أن فقل وغيره جرير ابن كرواية روايات من ورد ما أما 
شيء.التفسير باب في يصح أن قل حنبل• بن أحمد محال 

وسحعناق سح ثآحقاهى سماي بئرت سح أرئ إق ألملك ؤرثال )٥( 
.ثنأروث َقئر؛V؛؛ !ن رءيى ؤ، ^ ٢٥١ألنلأ يتآة، ثايثت ولهمر حمم ذ1كيا 

وعرصهاالرؤيا، هذه الملك رأى بجبم4 ٣ أثأرُل ض وما أنم أثشث هالوأ 
تلففي يفتوْ أن متهم وطلّب، وغيرهم، علماء ْنى قومه من والإسراف الملأ على 

كماأمرها وآخر عاقبنها تذكرون ءؤش/ةأكه< الرؤيا يعبرون ممن كانوا إن الرؤيا 
إدا• الرؤيا أولصت، ونحوه ضه، عم احر تبلغ حتئ قطعته إدا • النهر عيرمحنج • يقول 

يكونوما وأباطيلها، نخاليطها أنامه< أصغت ءؤقالوأ مرححها وهو مالها، يكرمن، 
أخالطمن جمع ما الأضغاث وأصل شيطان، وسوسة أو نفس حدبن، من منها 

أي'من• بمعنى والإضافة لذللئج، فاستعيرت صغن،، الواحد وحرم، النبامحت، 
واحد،حلم أنها مع جمع وقد أحائم، أضغاث هي والمعش أحائم، من أضغاث 

فرناإلا يركّب، لا لمن الحزاا، عمائم ويلبس الخيل، يركب، ءافادن تقول! كما 
فىتزيدوا أيقنا فهؤلاء ، الوصم، فى تزبدا فردة، عمامة إلا له وما ، واحدا
عليهمقعز قد الخلك، أن ويحتمل أحائم، أضغاث فجعلوه بالبهللأن الحلم وصف 

.غيرها الرؤيا هذه هع 
خاصة،الباطلة المنامان يريدوا أن إما نبيزه أُلأتام ثأوبل عتن ءاؤوما 

الصحيحةت ما للمنا هو إئما التأويل فال تاويل؛ عندنا لها ليس •' فيقولوا 
مطلئاالأحادم تاؤيل في لمسوا وأثيم علمهم بقصور يحترفوا أن وإنا الصالحة، 

الضجرثآرم)يءيم أنتتحكم أئأ أثن ثني ؤأدكر نبمتا محا أةتك-^ ت نحاربر بعلماء 
علمتذكر وقد المائي، وهو الصاحبين ْبن نجا الذي الرحل قال ت أق للماحمن؛ 

الللئ،مجلس في وهو يتذكر لم إئه أي- مدة؛ بعد لها وتأويله بالرؤيا يوسف 
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وعلمه،يوسف قصة تذكر بل هده عن سؤالهم الملأ إلى فيه وجه الذي 
أخبركمثأوهءه أننتحظم ^؟ijI السؤال، فيه وقع الذي الوقت من طويلة مدة بعل 

لىوس-هالآ السجن، فى يوسف إلئ أي* قبتها وع-ا يروبا ا هده بمآل 
وقال؛أي: ؛ وثاؤ>نثد وقابله: إليه فذهب فاءرسلوه فيه، مقابلته طريق 

يحذفأن القرآن عادة على إيجاز فيها والقصة إلخ، ٠ • • أتيب*بمه أ؛، ويوسف 
صاحبه،شان من نرفع العلم أن علئ دليل وفيه السياق، عليه يدل ما القصة من 

أي:صديق، بائه يوسف، وصف، وقد حل، وحيث وحد أثى إليه الناس ويوجه 
فيمعه وهو عاليه جرب لما وعادة؛ له حلئا الصدق أصبح حتئ الصدق كثير 

روياه.تأويل في صدقه من عليه جرب ولما البالغ، صدقه من الجن 
ئزنعؤذ^؛١١، إل—ح، • ٠ • عجافاه سح ضحئئأ سثان بئرت تبع يا وأنث 

الأمر؛بمعى حبر هو أو المستمرة، عادتكم على دائبين أي* دآدأو، 'ييتن سح 
قللاإلا ظتفيدة ق ثوروه نصدم وثا زراعتكم علئ دائبين سنين سع ازرعوا ت أي 
إذاالموس ياكله لئلا سنبلة؛ في الغالآل س حصدتم ما اتركوا أي• دأكاوفه، نما 

سنينمبع بزرعوا أن والمراد فادرسوه، أي• يأكلؤزو، نما قيلا وإلا درستموه 
يتعرضلا حتئ النابل في يدحرونه الغ\لآل مآن جمعوه ما وكل واجتهاد، بجد 

هودلك الأكل، فى إليه جون يحنا الذي القليل إلا منه يدرسون ولا للفساد، 
لررٍعا فيها حصبة بسنين أولها الخضر النابل ثع والالسمان، البقرارتج تاويل 

فيلأصحابه الخير فيه الذي وهو يوكل، الذي هو البقر س الممين لأي والخير، 
الخضر.النابل وكذلك به، بتعلق وما ولبنه لحمه 

محنو0بم،ننا فلا إلا ثن ئونم تا ثيع ليلك بمد مى ^ ^۶ 
يفنينالناس على شديدة مجدبة ستين سبع الخصبة المع التين بعد يأتي ثم أي• 

 Uأتن يأكل أي: لهن؛ دمتم ق U فلا^إلأ الخصبة المنين في لأجلهن ١^٣
والنابلالعجاف البقرات تاويل هو ذللئ، الزراعة، لبدور تحرزون تحصنؤزه ننا 

يصلحما أي* بمنيلأه، وفيه آلئاس ثئاث يه عام دللكا تل ئ وئم البائسات، 
الخصبوعموم النعم، كتره بدك والمراد: والخم، والزيتون كالعنب، للعصر 

•والخح الخصب حل الطر حل ومي بالمهل، فيه فيغاثون والثمار، الزرم فى 
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القحطصي أن بالع نابل والالبقرات تحديد من .؛ يوسف أحد وقد 
يغاثفيه السع بعد عام يكون بأن الإخبار أما كذلك، الخمب سني وأن سبع، 

ولوله، ووحيه الله إلهام من ذلك، فليآهن عليه، يدل ما الرؤيا ش فليس الناس، 
ذلكفهم ، يوسفُاإوا ت لقلنا ؛ ١١لناس ا يغاث فيه وقت، ذلك بعد من يأتي راثم قال* 

يكونالماحل المجديج السح بعد أن ومعنا٥ ، ١١بالسبع نابل والالبقر تحديد من 
ذلك،إلئ سبيل فاد السنة هو والعام! بالعام، حدده وقد أما المستمر، ب، الخم

تأويللهو بنهمه، يوسف احنمآي طريق من أو الوم، طريق من إلا التحديد 
حطرلأو4 الرؤيا؛ هذه قيمة ويتبين مصدره ويعلم عليه، يقف أن الملك يهم حطير 
مجاعةئت كا ولو يوسف، عنها أحبر التي المجاعة خطر وهو وأمته، دولته يهدد 
تأويلمن والمهم منين، تبقى مجاعة ولكنها الأمر، لهان سنة أو ا شهن تبقئ 

منها،صر لخال ا طريق للملك وصم، أنه عة لجا ١ بهذه إخباره فوق يوسف 
بطلبأن على الملك حمل مما كله ذلك، صيق؛ في أمته تقع لا حتى ، وتوقيها 

سجنأنه يقلن وكان سجين، فم أنه من أكثر أمره من يعلم لم وهو يوسمح، 
دبرتقد مؤامرة هناك أل يدري كان وما السجناء، كبقية إليه نبت، عادية بجريمة 

بالإحسان،الإحسان ومقابلة العزيز، نرق على وإبقائه وعفته، أمانته كفاء صده 
منها.يخلصه من بها للمتهم الله يفيض أن بد لا أسبابها هده وجريمة 

ثادتا ثقلا زه إل ١,^ قاد أؤول ^ فاتا ن أنزف آله، ؤن٠اد )٦( 
روياهتأويله لمن١سة يومف طك، ه علم دح3رهى رق إن تمي لإل ئثعن ما آلئسوو 

،إق ^٢١^ للرسول! وقال التأبي، إلا ، يوسفمءن يكن فلم الخطيرة، 
شانهمما أي! ، ئئعنآلي آلننوؤ بال ما المللأح وهو وميدك 
ولعليّرئه؟ ما أو العزيز امرأة تهمة يؤيد ما يوش على لاحظن وهل ا وقصتهم 

تعترفالعزيز امرأة أن يظن يكن لم لأيه ؛ للنسوة الموال يكون ارأ طلمء< يوسف 
العزيز.امرأة في أمله فوق الموة في أمله فكان الخاطئة، هي بأيها الخللث، أمام 

،يوسم، في تجك، التي لخدبدية ا الإرادة وهذه البالغ، الصبر ذللث، وتأمل 
انتهت،،فد المحنة مدة أن دلك، ومعنى إليه، لحاجته السجن من للك< ا بطلبه 

فيهرولالصبر، الأمر ذلك يوسف يتلقئ أن المنتفنر وكان بالخروج، وآذنت، 
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يوسفرسولا، يكون لأن المعد يوسف الصديق، يوسف ولكن الخروج، إلى 
أحثنتق إثم أف ؤت\لآ ت لها فعال ه نفعن وراودته العزيز بامرأة امتحن الذي 
فضلهوخالقه ولمولاه إحسانه، السنج لرب فحففل آلْلدوله، نهج لا إثم مثؤاى 

السجنمن يحرج أن همه يكن لم المتين الخلق هدا صاحب يوسف عليه، 
الفتنةهده من يخرج أن همه منتصرا، ءلافنا يخرج أن همه ؤإئما فحب، 

الخلقفي صالح ومثال حسنة، قدوة أمه للجمامر يظهر وأن الخالص، كالإبريز 
•السمرة وحسن 

وأن.٠ العيي سغلف من يلقى وما الججن، يقاسيه ما الإنسان تصور ولو 
أوصساهوقد ريه عند يخكر٥ أن صاحبه نسبان بسبب سنين بضع فيه لبث قد يوسف 
؛وسفبها صحئ التي التضحية مقدار لعلم ح كله ذللئ، الإنسان تصور لو بذلك، 

ألقآلئنوة بال ما ثئإ4 رهه إق ^٢^ له وقوله الملك رسول رده في الصديق 
ثبتتحيث إلا السجن من يخرج أن يريد لا أيه ذلك ومعنئ إ لإدبمزه يقعن 

الغبار،من بشيء تتدنس لم نفية، بيفاء صحيفته أن جميعا الماس وعلم براءته، 
يقولالله رسول أل به وحالماريخ، له يحفظه يوسف من وعزم حرم ودلك 

الداعي^لأحبّت، يومحفج لبث ما الجن فى لبثت ءالو ؛ فيه 
يستهينكيف، تعالمنأ منقبة، من اعفلمها ما ومنقبة ، قيمتها لها شهادة وهى 

الجسمعذايثح أن ويرينا ، لعرصم ا وبراءة ينمر ا محلهارة مبل في بالياتي الإنسان 
الروح،عسزاب أما زوال، إلى لجم ا عذاب فال الروح؛ عداب دون عظم وإن 

ألاالجم، عذاب من شيء يوازيه فالا الأيد، عياب فهو ووخزه الضمير وألم 
والحروبالجهاد في أجسامهم بعذاب تهينون يزمان كل في المؤمنين إلمز ترى 

وربهم•دينهم نحو بواجبهم وقيامهم قلوبهم، راحة مل في 
الألمبه وبملغ واللعنات الضربات من يحصئ لا ما الرجل فى ترى وف• 
ه،نفواطمئنان قلبه راحة سجيل في لأته ؛ مهلمد* راصر وهو يبع، ما الجسماني 

العملياتالرجل يتلقملر كما وهو دائم، نعيم سبيل في موقت\ ألم فهو عجب، ولا 
فىراصرا وقلب، جاش برباطة أعضائه من عضو بتر أو بطن شق وفيها الجراحية 

مطمئنة.هادئة حياة ويحيا مريحة، عينة ذللث، بعد يعيش أن سيتل 

([.٤٦٩٤])الجاري: رواْ )١( 



القتالميدان من ينتهي كان الرجل أف المالح سلفنا عن التاريخ حدثنا وفد 
النفسيلفظ وهو صاحبه عليه ويمر بحياته، يودى ما والنزال الطعن أنر من وفيه 

فيمامن، لأ'ده إليه؛ آل بما رورا مبحاله، مغتبظا فيلقا0 ليته نفي فياحد الأخير، 
وعمله،دمه له يشهد شهيدا وميمون اJله، كلمة لإعلاء وقتل الواحب،، مثيل 

يعده.ياتى لمن صالحة قدوة ومحياكون 

طيبةحياة سل في ، iUوكل،■وسعادتها، القس راحة سبيل في ذللن، كل 
fلحمسنة ا والسيرة لطسه ا الذكرى مبيل في دللي وكل الحياة، هذه نتع 

براءتهظهر حتى بالجن رصاه وهو المثل ذلك لنا يضرب يوسف الله فنبي 

الزىالتعتم ذلك من الرجل وحرمان الحياة، وخشونة العيش، نفلق أو ليرينا 
أنالنامر تعلم وأن القلب، وراحه الطيبة، السمرة مبل في وهمحن سهل درى~ 

الناسيضحي أن يجب وهكذا يه، رمى مما يعتد ا إليه ب مما بريء السجين 
فيهاالتي الخشنة الحياة يمضلوا وأن قلوبهم، راحة سبيل في أجسامهم براحة 

•بحلقهم مساس فيها كان إذا الناعمة الحياة على كرامتهم 
المكاره،على وصبره الحدبمية، وإرادته المتين، يوسف حلق من نلمح وقد 
وهمالزعماء سلوة ذلك من نلمح قد الخلق، وحففل الكرامة سبيل في واحتماله 

نفوسهموطمأنينة والأغالآلv، بالسلاسل مكبلون وهم ورضاهم السجون غيابة في 
عناء.أجسادهم، كانت وإن أفتيتهم وثبات شقاء، في أجسامهم كانت وإن 

بانموقنين مبادئهم، بصحة مؤمنين داموا ما الزعماء في ذللثه يكون قد نعم 
جاءهمفإذا ومؤيدهم، ناصرهم الله ان واثقين غيرهم، باطل علئ سينتصر حقهم 
رفضواأجسامهم راحة سبيل في بلائهم علئ ساومهم السجن فى وهم رسول 

تله وقل ربك إلى ارجع •' يوسفه قال كما للرسول ونالوا وشمم، ء بابا ذللث، 
ممالحفي المساومة إلئ سبيل ولا ه، إيه ؛دعؤيفآ معا إلأ آحب أكجث 

عشأحذناه الزى والعهد اعناقنا، في وضعت التي للأمانة حائنين ونكون البادئ، 
مثلاونكون وضمائرنا، قلوبنا راحلة على أجسامنا راحة آثرنا نحن إذا ، أنفنا 

فيالناس عذب وقديما طلمحيح، ما إلئ أجبنا٥ نحن إذا صالحة غير وقدوة سيئا 
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منللبلاد أطلاقا سجنهم وكان وناييدا لها، نصرا عذابهم فكان مبادنهم، سيل 
,وسلأملها قيودها من لها وفكا ، لها أغاز 

وضعتهيوصف، الله نبي فى حنة قدوة لما أف بح! الغاصللرسول، وليقولوا 

منأحرج لا له قال، وقفله، لعلمه الماو،ك، طلبه فلما الجن، فى الجامحة الشهوة 
أبريءليخبزنمح أمرى، عن الوة سال أن وهو طلبي، ب، أجيحيث إلا جن ال

يوسفكإحابة للخ، إحاسا فلمكن حقا؟ أم طلنا كان ّجنى وهل محجِم؟ أم أل 
مثلما،في أرسللم، الذي نغلر إذا إلا الجن من نخرج لا المللمح: لرسول 

أننمهلع لم وإذا متهمون، لا يرينوتؤ وأنا مبطلون، لا محقون بانا واعترفح 
فيالله كني فلكن نمللمؤ، U إل نجايبح أن إل الجن إيثار في الله كني نكون 

اسآموله ببلادنا، محار هو عما سبيل فى جن المن خروجنا يكون لا أن 
فيلأمتنا نمسسبح لم دخلنا، كما كرماء نخرج أن من أقل فلا وكرامتنا، بحلقنا 
منتوجبه وما حق، من الزعامة تتهللمثه ما أقل وذللثح عارا، لها ثخلفح ولم صرر، 

باننااعترفنا لأئنا منه ونخرج بحق، نهل١أ٣ح لأسنا جن؛ الندخل أن أما تضحية؛ 
كرامة.لقسه يعرفح لمن يبُي ولا برعتم، يلتق لا ما فذللثح به^ نهلالبا فيما مخعلئون 

ئئضآي أكنحق ث١د نا ئظ4ُ ذظ ه آنخ ^اد أؤّثو4 ^^١ )٧( 
المللثحوهو ربه إلئ يرجع أن المللثح رسول طالبه ه شم رن، إن لإو-رى 
ونهلعنالعزيز امرأة مع كئ ني  ١٧١النسوة عم■ أل يوأن يوسف، طلب الذي 

تتعلقالتي الواقعة حقيقة على ليقف الملك تهييج والمراد شأنهم؟ ما أيديهن 
أراده يم رل ؤإ0 وقوله• ٠ فيه إليه يحتاج الذي الوقت ذلك في بيوسف 

بهأراد أو الكيد،؛ ذلك علؤنر ريهن وسيجا ، بكبدهم" عليم فهو وخالقه^ مولاه به 
شهادةيعد وقال W مص أما الشاهد وشهادة الحاددةا وقؤع عند كيدهن علم العزيرط 

لأ'ّمحبميىص مم يونئ-ا و عظم كدو إن حضدؤأ من وإدهر اهال! الث
وأنهالماللثح، ؛الريب، أراد إنه تقول؛ أن وللثح أ.لداطئانه، من »=ضة\ إك لدنلئ، 
الماء.يكيد عليم 

ولما لرسول ا أمام بسوء يدكرها لم أنه العزيز امرأة مع يوصف أدب ومن 
النسوة.أل يأن الملك من طلمج بل عنها، أحنمبه وكأنها القصة فى لها يعرصر 
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ومعهنالنسوة الملك فاحضر أي- مسهءه، عن دومّف زؤدن إي ما ^٥]، 
الموال.ذلك وسالهن الُزيز امرأة 

امرأةلأحل راودنه لأمهن جميعهن؛ لموة ا إلئ المراودة أصاف وفد 
علئمعها متعاونات وسدنك، مولاتك أطع ت له وقلن لأنفسهن، لا العزيز، 

إليهن.المراودة نب لذلك الحرمة؛ في مشتركات ثم، إلا 
أقامتهاالتي الولممة عند يومحتب راودُت الموة * ٣٠واحدة كل باد، القول أما 

،معثونها في يشاركنها فالا أولا ؛ صافتها في لأئهن بعيد؛ فهو العزيز امرأة 
رحلاتراود امرأة بأن، العادة تجر ولم ثانيا علميهن، يمر مرة لأول رأينه ولأنهن 

لمأو العزيز^ امرأة لأحل منهن كات اكاودة أن فالظاهر مقابم لأول نئ أو 
فىالعزيز امرأة فعلته لما وإقرار رصا، منهن كان وإنما ما مراودة منهن يكن 

إصافةعهد وفد ، نن وك؛ؤك ثنجس ءاثزم تآ معل لم وولن ؛ فولها
.الرصا لجريمه عليه وعقوبته ا به الرأصى إلى الفعل 

إلاعقرها وما الماقت، عقروا أنهم صالح قوم إلى "تعالى" الله ب وقد 
اصتهلماعتيمفي وكان وأفروه، المكر العمل بذلك رصوا ّ ولكنهم منهم، واحد 

حيرهافي متكافلمة منه متما الأمة 1ل ليرينا حمينا؛ إليهم العفر نبح إنكار0= 
عمهمؤإلأ صاحبه، بد على يضربوا أن منكرا رأوا إذا الناس على وأن ، وشرها 

عنده.من بعذاب الله 

عندماالعزيز امرأة علمئ الإنكار عنه* "تعالى" الله يبلغنا لم الموة وأولئك 
لقرآن١ حاّ.ئنا ٢JbJ  wشغلإنيمنر ولتكّظ كجس ءامرم •آ يئعل م ولمن ؤ ت فالت 

وأنعلميهن، يوسف، ور ض عند أشهم' عن وذهلمن الجمال، نشوة أخذتهن أنهن 
ذللثsإلى بيوسف ثملن حيّثح ط أمامهم■ فسها إلى تعذر أن عن ستتلما ١ العزيز امرأة 
عنألمنتهن ^٥^؛ أن واستطاعت أيديهن، قطعن حتى أنمهن أناهن الذي الحد 

تثبتنأن تستطعن لم لهن تقول وكأنها ط قصتها في والمحدت شانها، في الكلام 
المدةعاشرته وفد فلتحذرسي ط فيها عليكن مر مرة لأول الفتى ذللث، جمال أمام 

معالعزيز امرأة عمل عن راصيات فهن الزمن، ذلك عليه وصبرت تلويله لا 
لفعلمنالعزيJ امرأة مركز فى كن ولو الراصيات، وفوق بل له، وتهديدها يوسفح، 

فعلتح.مما وأكثر فعلتح، كما 
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يوسفراود الذي أن ْع جميعا إليهن المراودة ألملك ينسب أن عجب فلا 
.وحدها العزيز امرأة هو 

والمرادتنزيه، كلمة ت لله وحاش ، ينعثه علمنا ما ف حش 
ينبعىالمحال ْن صرب إليه السوء به نكأن ليوسف، سوءا ينب أن الله تنزه 

عيهعلمتا ^ما ونزاهته، عفنه من التعجب التنزيه مع منها والمراد منه، الله تنزيه 
علئالدال اامنُا لمقل يعهليه كما وء الم أنواع من نؤع أي من أي' ، سؤوه بن 

نىؤإثم ء مي ص رويته أئأ آلص شثص آلش آمر آتنأث المستغرق الض 
كماا تهمة ولا شبهة تستره لا أمردإ أجرد الحق حلهر أي؛ حصحص؛ أل|ثندئه 

حصحمرقولهم من واستفز، ثبت أو• الهلائر، ريش أو الشعر ويسمهل يححز 
المرادالمعنئ عن به يعبر مجا أبلغ بمعنييها فالكلمة للأناحق، مباركه ألقئ إذا البعير 

االقصة وقائع من يلهر بما وؤلهوره الحق حصحصة وكالمتا الخمام، هدا في 
حشونتهافي لمسة لبا ا المحن عيشة إيثاره ومن أولا، منها يوّشح فرار ؛ وظى 

النسوةشهادة ومن ثانيا، وزينتها نعمتها فى الخالة القصور عيشة علن ومهانتها 
لخمليفاقدة نفسي، علن مغلوبة مسهءه عن رؤدئه ٠^^١ ، ثالئا تصببنه اللاش 
ءفؤ؛ف قوله في نى وحسي وشرفي 

أليسوؤبال ►ؤ، نوله! فى سدته حرمة يوسف راعى لما I المفسرون نال 
الفعلذلك علئ تكائه أن أرادت زليخاء بال ما يقول أن دون أي؛ث0ه قنن أقي 

.منهاالذب بأن واعترك الغطاء فازاك الحسن، 
الهر،عليه واذعن، القاصي إلئ بزوجها جاءت امرأة أن بمحكئ ما ونظيره 

فقالالشهادة، أداء من الشهود يتمكن حتئ وجهها عن يكنف بان القاصي قامر 
لماالرأة فقالت دعواهما، في بمدنها مقز فاني ذللته؛ إلئ حاجة لا الزوج؛ 
)اه(.عليه. لي حز كل من ذمته أبرأت أني فاشهدوا الحد همدا الئ أكرمني 

الأدبذلك نح قابليومق من جما أدبا رأت لما العنين امرأة أن يريدون 
أولذلك يكن ولم [، ٦٠]الرح.ن: ألأنتذه إلا أبتي ي؟ءُ ونق الشهادة بتيك 
ليختارهويهن.؛ه لرسالته، ليمهلفيه ربه يؤد؛ه الذي الفتئ فان يوسف، من رأته أدب 

لا؟أم صحح المممِف هدا هل اعلم ولا وعئثه، في وسوا اى: )١( 
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هدهفي أوقعه وهل ، مولتا يكون أل إلا منه ينتظر لا حلمه، وبين بينه وس-يءلا 
.>ؤآحقنيى لامرأته؛ قال الذي مولاه ْع أدبه إلا العزيز امرأة مع المحة 

أدبهعلى وتجزيه فعل، ما بمثل يوسف تقابل أن أرادت العزيز امرأة أل ولو 
الحلق،وصعق الجمال، سلطان ولكن المواقف، هذه منه وقنت ما وفامحا، جزاء 

يكونلا وقد الكبوة، تا!لثا ونكبو القطة، هزه تسقهل جعلها هو التربية، وسوء 
وغرورهاالعمياء، والمحبة الجاهلة، الشهوة ولكنها إليه، تسيء أن حباتها فى 

فلماوصلت، ما إلئ بها ووصلت أوقعتها، فيما أوقعتها زوجها، وسلطنة بنفسها 
الخللإلى المسالة ووصلتs غايتها، على الحصول من ويئست ، رثيها إليها عاد 

مايوسف أمر من للناس وظهر يوسف، فى يحلمن عما وسألهن الموة، وطلب 
•فقالت المتهم، الفتى ذلك ساحة وتبرئ بالحق تحترف أن رأت براءته يثبن 

دلكعند ليوسف تزكيتها في تقف ولم مسهءه عن رؤدئه أئأ آلص حصحص 
لهاشهادة وهى ويفعل، يقول ما كل في الصادقين عداد في حعالته بل الحال، 
وقولهاالنسوة، أمام ببراءته شيالتها بعد الملك، أمام العزيز امرأة من قيمتها 

يوسفبراءة فوق وشدة، بقوة امثغ أي• ظسن«ممه، مسؤء عن زوددمحر لهن• 
وشهدنبراءته، العزيز امرأة من سمحن لموة فا المراودة، حادت عقب العزيز أمام 
منعلم والعزيز بالبراءة، الملك أمام اعترفت العزيز وامرأة ببراءته، الملك أمام 

هزابحد له شهد والله بريءا يوسف أن الشاهد وشهادة المراودة، تهمة تحقيق 
عبادهمن وأنه والفحشاء الموء عنه صرف وأنه له[، الله شهد لمن ]وحلوض وذاك، 

بهايتعلق مماحكة أو يوسف؟ إلئ نوجه نبهة من هذا بعد بقى فماذا الخخلصين، 
والمولفون؟الكاتبون 

أنعقوتآ ه . َةت ؛بملكا لا أثث وآن آلتب لئنه لم أؤ لعلم ويمت 
امرأةكادم من ه قيم عمور رن، إن ئلإ رحتّ ما إلأ أيقق لأثاره ألثس إة ميى 

فيوالضمير الرسول، جواب ينتظر الجن في وهو وقع ذلك لأل العزيز؛ 
لمأئها ليعلم الجن؛ في وهو وعفته بنزاهته أقرت إئها أي• ليوسف؛ جننتأه 

حائز،كيد يهدي لا الله لأف له؛ حائنة تكون حتى بباطل غائب وهو فيه تتكلم 
الخطح؛وفتاها الأمين، لخادمها حانتها التي الخيانة تلك على نفها تلوم ولكنها 

٢٦٠



وزوجهابعلها خيانة على نفها تعنف كما ، منها بريء هو نهمة به ألصقت إل 
وعفتهأمانته علئ يوسف وتغط له، خيانة وذلك نفه، عن فتاها راودت إذ العزيز 

وخالقهريه مع أمانته علئ تغبتله كما مثواه، تكرم أن أمرها الذي سيده بيت فى 
لم~تعالئ~ الله إن ؛ تقوو ولكنها ، ّّةو يأدى لأ أثن ت فولها في 

اللهيهدي لا حاله ذلك وكد الخيانة، أمامه كيد لأيه ليوسف؛ كيدها في يوفقها 
فيالفضيلة وتثبيت الاصادم، أسامه الذي الكيد أما للنجاح، يوقفه ولا حبه صسا 

حسن.ومكر محمود كيد فانه الفال؛ ومحاربة الأرض؛ 
بولدهالمربي الرحل يمكر كما وينصره، الله يؤيده أن الكيد بدلك وحدير 

ويدبرالرسل بأعداء الله يمكر وكما الهلاعةج إلن ويحوله الفاحشة، عن ليصرفه 
ألذيآهثر ؤألاه ألاه وم١ءقث ءؤوعهقروأ الباطل ويخذل الحق، لينصر لهم، 

 Jالرسل.ومحاربة د نادفا فهو مكرهم أما ^١^، ٠١٧مكره لأل [؛ ٥٤ت عمران ]؛؛
بالصدقالعزيز امرأة من ليوسف، الشهادة —وفيها الكريمة الأية ترينا ثم 
وإنوإكبارهم، الأتقياء إجالآل الفقة نفوس في وصع —مالئ— الله أن والعفة— 

وتعففطلبها، من حرمانها علن العزيز فامرأة محبتهم، قلوبهم في يضع لم 
حقداويملأها الصدور، يوغر أن شانه من وذلك، شهوتها، ■ ٣٠تمكنها عن يوسف، 
فيله شهدت بريء منه هو ما التهم من به تلصق أن إلئ دعاها ما وهو ، وحنئا 

القلبسويداء من تحله وهى بالكرامة، له واعترفنح والعفة، بالصدق النهاية 

والاجادل.الأمحام في الأول الم> 

الكاذبت ويقال الأمين- الصادق ت يقال ولهذا والكذب- انمدق حض من وهما الأمانة صد الخيانة 
الخاتن.

فلماوحاتنة، كاذبة لكاث راودتى ونالت، مغنيه في يومنا على كذبتج لو فإنها الُزيز؛ ١^١٥ حال وهذا 
آلأئيئهبن ونإيم ثالت: ولهذا أ فيه أمينة الغّ هذا في صادقة كانت المراودة هي بانها اعترفت 
لوه.نفه تبرته فى صادق بانه فأخبرت 

كماوالفحشاء، و، والالظلم باب من هر ولكن والأمانة؛ الخيانة باب  ٧٣٠فلس الخاحشت فعل فأما 
تئبخلا آثم مثؤآى لنس نيآ ؛ثم أثب ممال ؤ ت يود ء-'ن تعالى فول في بذلك الل وصفها 

.الخائب'هنا' يقإ ولم 
عنهئتمرف يقل ولم آلنننيذه بمائة ين إثم ثانمصثآء ألتز. عن. يرن لأف عنكن ؤ مالزن نال ثم 

-مار.الل كتاب فى الدناتز هدم اللمب ذسبر الخانت؛ 

ض(\(. iT/\o)الخاوي: سرع !ظر: 
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وقالنوأهل الاستقامة أهل بين الفرق في الله آيات من آية و'ذالك 
منحتى واحنراسر، المهليعين، إجادل الماس قلوب في الله أولع والفجور، 

فترىوالواين الفرانتن طقات في حلئا ظاهنا ذلك لترى ؤإك والفجرة. القمة 
أيائا حلغضه ويعمل البت، رب ؤيخئاه ، محتدم يهابه منهم تمم الم

تراهي، ذللمن العكر على الفامق محييه وترى فامحها، محييه كان وإن اب، حم

فةقكانوا ولو حنئ خدمه، وسائر شه ؛٠^١ عند مهينا بوابه، نظر فى ص_غينا 
إلاألثؤ؛ لأمارة القس إل ميى أمظ وثآ وه والفجور، الفسق في معه يشتركون 

تبرئلم إئها فيه؛ تقول العزيز امرأة كلام تتمة من جمأو عمور رز إن رق يحم ما 
لمفهي بالسوء، أمارة الفر لأي الفاحشة؛ من تنزهها ولم الإثم، من ها نف

تهمةيوسف إلئ نسبت، فإذا للعمسان، عرفة معصومة، غير امرأة أنها عن تخرج 
منيالحصمة ييتأه رجر ما وإلا وء بالالأمارة نفسها من فذللث، منها بريء هو 

محالها يغفر أن في -تحالئ- الله إلئ منها رحؤخ ه بيم عمور رذ وإة المحرمات 
يرحمهم.من حملة في ويرحمها إ ّلف

ه؛مكي آؤم إJق، ءاد َةته؛ ^١ شى أسنلنه دء أمز ١^؛^، ووءال، )٨( 
وصاءالرأس مرفؤع الفتنة من وحرج إليه، ِ، ذمما يوش براءة ظهرت أن بعد 

ممابراءته تفلهر أن إلا فأبى جن المن ليخرج المللثح؛ طلبه أن وبعد البمين، 

بالسوء.الأمارئ الفر فيه لمر ربي رم ما ل بالوء؛ أمارئ ق كل لر أنه علن يدل وهذا 
ا؟لآمارءالنقرس من العزيز أة اض نفس أن قطما علمنا فقد وأمارة مرحومة إلز مة منقالنفوب كانت ؤإذا 

أعظممن وهذا ومجنت، بالنسوة واستعانت واقترن وراودت مره، بعد مرة بدلك أمرت لأنها بالسوء؛ 
بالسوء.الأمر مجن يكون ما 

فيفما ١^^٠، تكون أن همن المرحومة النفوس من نفه يكن لم فإن واللام ة انحلا عليه يوّف وأما 
الأض..حوم.

يكون؛ما أعظم ممن ء والفحنا الموء من عنه وصرف به رحم الذي أن علم يوّف قصة تدبر * ٣٠فإن 
هونفإلا والصغار الكبار لحي٠ن لما ا من أحد من وما همرة، وجعله القرآن في الله ذكر0 لما ذلك ولولا 

يوّف.نقس ضن مرحومة تكون أن شن أبعد الدواعي هدء بمثل ابتلستا إذا 
أمارةالنقرس كل فإذا مرحومة النفوس في فما ت حومة ض يوسف، نفس تكن لم فإن • التقدي هدا وعنئ 

اشِآن.في ما حائف وهو بالموء 
)عمرو(رها/؛ةا(. ت اكتاوى مجمؤخ اتغلرت 
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منله خالقنا يجعله أي• ه؛ لفلبستخكه الملك طلبه كله ذلك يعد إليه، نسب 
إئقئاد َكقاد ؤئو؛\ للعزيز! حالتنا ذلك قبل يوسف كان وقد الاشتراك، شائبة 

وعرفالملك، وكلمه الجن من يوسف حضر فلما أي لثن٤٠ نكنز د-ق آمحم 
علىومنزله مكانة صاحب  ٠٤عندنا اليوم إنك قال وكفايته، مواهبه 

وJعدالفاحشة، طلبها عند سيده امرأة على اثنمن الذي لأف إليك• يسند ^٠،، كل 
الفاحشةمن مانع فيه له كن ولم ، ^٥!^، له! وقالت الأبواب، غلقت أن 

الديإل والتوبيخ، باالتانسب يتوعدء الذي وصميرء حنبيه بتن التي نقمه سوى 
يقهامحل من وأزيل المعصية، وسائل فيه له مهدت الذي الوين، ذلك* مثل فى يؤتمن 

تعحمويوالاشمئزاز، بالفور فيقابلها ومولاته سيدته إليها طلبته وقد عقبة، كل 
علئالسجن حياة ويونر كله، ذلك يصنع الذي وشدة، قوة في المحصية من 

مرصاةسبيل فى نعيمه علئ الله مرضاة ميل في العيش وشظف المحمية، 
الناس،دون من حالمة له بهل،انة يكون أن يهللب، أن بالمللئج حدير الش-يعلان= 

ابيته وآل خاصته علن وياتمنه دولته، شوون علن وياتمنه أص-راره، علن يأتمنه 
فإئهعليه؛ يؤتمن شيء كل على أمين ومعنا٥ قوله! في أطلق ولذللث، 

فيخرجبالإنسان، تمر والأعاصير الفتنة، من أدت ولا اكجربة، من أصدق شيء لا 
قدالجأش، رابهل القلّبج ئابن، ؤإما الإرادة، صعيف العقيدة مزعزِع إما منها 

عفليمارحلا وأصبح الشدائد، ه نفومحصن، الحوادمثح، وصقلته الشدة، صهرته 
للأحداث.مهيئا للطوارئ، مستعدا 

نابهبرجل صمعت، إذا شأنها من الملوك اتئ الن يشير َكلماده وثثا ونوله! 
مهامفي المللئح منه يستفتي أن يستقلح العامة، بالشؤون خبير مثقمح، وشاب 
الذينالملوك شأن من له، تعرصر التي المشاكل علن به يستعين وأن دولته، 

يتخيرواأن فيهم، الململث، يبقن أن على ويعملون ا دولتهم مستقبل علؤ، يحرصون 
الأمور.بتسيير وأدراهم الحياة، بشؤون وأعلمهم الناس، أصلح لمملكتهم 

فم،وبتا الصيمت،، غ ذا من ويتألم المابه، الرحل علن بحقد من الملوك ومن 
منوخصم اعدائه، ألد من عدو أمته في الكفء الرحل وكال للئح المحسن من 

زمانكل في العلم وأل وقتاما، ينفحه وعدة قواه من قوة أئه درى وما خصومه، 
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البلاد،بها وتود الدولة، بها تنتفع ممن الرحال في وازكفاءة عنه، للناس غنئ لا 
ذوىرجال من الدولة حلو في نقاء، يدانيه لا الذي والشقاء المدفع، الفقر واو 

برحالهاغنية أمة تستوي لا وأئه العلوم، ومختلف الشؤون، ثتئ في ومقدرة كفاءة 
بغناهمإلا الغربيون سقنا وما والرحال، العالم في فقيرة وأمة ، وعلمها 

هذهمن بفقرهم إلا لمون المناحر وما المفيدة، النافعة وعلومهم لأتهم، برحا 
الواحي.

تخلمهلي، يومفطلهؤ الذي الملك بدلك تاثوا الملمين ملوك أد ولو 
منالنابه فاحتفنوا الملك، بدلك ناموا أئهم لو ، للملمات ويدحرة لنفسه، 
العمل،؛دلكا شعوبهم وأسعدوا ، حدوال= رجالاتهم من ء والكف، أممهم، 
ويطاوعونهمشهواتهم، علي يوافقونهم من يستخلصون الشديد الأسف، مع ولكنهم 

منيستخلصون مهل-امههم، ومحل نهمهم، إثباع إلئ ويسارعون أهوائهم، علئ 
وعزةالأمانة، عن وأبعدهم نقاشا، وأكثرهم طبعا، وألأمهم نقنا، أدناهم القوم 

خانوهم،استنصحوهم وإذا ، صللوهم الملوك استشارهم إذا الذين وهم النفس، 
وبينبينه يجعلوا أن على ويعملون بشعة، بصورة الأمة من النابه لهم ويصورون 

تتقذذبصورة ملكها وحياة حياتها فيها التي الأمة نهقة يصورون كما سدا، المللث، 
فيوالحقبامحنح الأشواك يضعوا أن في ويجتهدون الهلباع، لها ؤ وتانفالنفوس، منها 

بهايراد ولا الشر، بها يراد حركة أنها ويفهمونه الملك،، لدى النهقة هذ0 سبيل 
٠بها العناية عن ويصرفونه عنها، وجهه فيحولون الخير، 

فائروايتقبله، ولا الملك، يغه تيلا النصح أد فهمن، الثعل١نة هذه وكاد 
يقلله، سوفحقيقتها على الدولة أمور على اظهرته إن أئها وعلمت، الغش، عليه 

والتدليس.الغش فيها ويعتقد ؛١^ثمة، البهلاjة علئ فتعود أحر، ثخقس 

لهامحبته إلئ وتصل ، إليها يميل التي الناحية من عليه توثر أن رأت لذلك، 
مللأ\إلئ ت، انتقلالبءلانة تاللأ، أد ولو لوصولها، أدنى أنه نرى الذي الطريق من 

تعرفلأيها العمل؛ ذلك في وحببته إليه، والدعوة لإصادح ا إلئ وسارعّن، مصلح 
لإصادح.ا إلئ ميلا ه نفمن 
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الملكية نقمن احد منها القليل إلا اليوم الملوك  AjlJajإي القول! وجملة 
ويحبه،الملك بهوام ما هو *، jLiiJ؛به امر  ١٠٠له، فتنصح ميوله ومن إ عليه وتثير 

أمرهافى صداه تردد فهي ويكرهه، الملك يبغضه ما هو البءلاjة عنه تنهئ وما 
المللث،،مع كلمة لها فالير وترهيبها، ترغيبها في باسمه وتنطق ونهيها، 

وألفيه، المصلحة وجه علميك حفي قد به تثير ما إل له؛ تمول أل تهليع تولا 
ذلكلف، لأنها به؛ العمل في للناس الخير ءنه= تنهن وما تركه، في الخير 
كانت،إذا لها كلمة ولا مقلا، لها رأي لا أنها وهي الأساس هذا علئ العمل 

فيهله رأي لا أثه أماس علي عملا يحل ومآن والنهى، الأمر صاحت، تغضن، 
ماالتزام عن له غني لا ٠ كذللئ، وتفكيره الغير، لإرادة تع إرادته با إرادة، ولا 

أساسه.علي لحل 
علييثري وأل الهلربق، ذلك من يعيش أن يريد رحل من بنتغلر الذي وما 

لواستقال نفه ينسى أن إلا الصف ذلك مآ' ينتفن لا الوظاتف، هذه مثل سم أسا 
الجانبضعيف الجناح مهيض الحق يرى وأنه الحطام، علق حصوله سيل في 
منيجد فلا الحق، على طغى قد الباطل يرى وأنه بكلمة، ينصره أن يستهلح فاد 

وهوللملك، إغضابا كلمته في أن ينوهم لأيه حق؛ كلمه علئ عه شجا ه نف
رصاه.علي حرص 

مافيها يرجى ففد الوظائفج طريق غير من بالملوك تممل اكي البaلاjة أما 
فوات،أو رزق ضياع يخثول لا نصحوا إذا فائهم الموظفين؛ بهنانة من حئ ي، لا 

البهلانةوكذلك ماج وقثا عنها يرصئ فالثوم لنتنحيحتهم المللث، غض وإذا مال، 
الص-ءحيحةالتجربة بعد ه لنفويمهلفيها الاختبار، بعد الملك، يختارها التي 

الملكوإن ، لأولك؛، ا البءلانة تهليع تلا ما إلئ تمل أن تعلع تفإئها ؛ كيوسم، 
.حينابملكه الله أراد ا'لذي الملك، لهو المنفذ ذللئ، س بطانة إلي يوفق الذثم، 

اللهأراد »إذا ه: الله رسول  JU :،JL؛يهأ عائشة عن داود أبو يحدتنا 
يهأراد ؤإن أعانه، ذكر ؤإن ذكره، ني إن صدق; ونير له جعل حيرا بالأمير 

؛.u١١مهاالم ذكر ؤإن يذكرْ، لم ني إن سوء: وزر له جعل ذللئ، غير 

رعمرو(صحيح. وهو )'آمآه'آ(.ا داود؛ دأبي (، ٢٤٤١٤)المني؛ في أحمد رواه ١( 
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منالله بعث ررما قال: ه الله رسول أو معمد أبى عن الخاري وروى 
وتحضهبالمعروف تأمره بطانة بطانتان: له كانت إلا حليفة من استخلف ولا ني 

الله،اعصمة من والمعصوم عاليه، وتحضه بالشر تامره و؛هلانة عليه، 
بعدبوث حق ص ميثده حفيغئ إذ ألأزم حنآين عق أجمتبم، ^٥١١، )٩( 

التيالتجارب هذه وبعد المغللم، الليل كقطع فتن مرور وبعد العلويل، البلاء ذلك 
مكريفعل وكيف بالقوس، الحد يقحل وكيف لأخيهم، لإحوة ا يكيد كيف عرفته 

وبعدكله، ذلك بعد يوث حق من العناهرة، والقوس الأبرياء، بالرجال النساء 
وهوالطلبح، ذلك، منه يطلب، أن ابذوأه نكن لوبا آثوم ؤاقت الملك: له قال أن 
حثراتها،ويحفظ شؤونها، تدبير يتولئ مصر، أرض حزائن علل ا وزيت يجعل أذ 
المليبه وأخبر المقبلة سنيهم في المصريين جم محيها لدى ١ الداهم للخعلر تعد وي
روياْ•تأويل /،

استحفغلهما يحفغل بأنه لأرض ا خزائن علئ لجعله تعليل عليره حفيفل ^^٤^، 
اتكاللا مرضي وجه على وإدارتها لأمور ا بتصريف عليم الدولة، ثوون من عليه 

وزبرااجعلني آلأرم4 حرآهن ؤء قوله: من يفهم من ومنهم تعقيد، ولا فيه 
المال،فيها بويع أن الخزائن في والشأن خزانة، جمع الخزائن لأف مصر؛ لماليه 
عندي• و'ؤثيمه الش-هوايت،، في أبعثره لا المال، علئ أمين أنح،: حفيفل؛ وقول 
وعلمه،أمانته من أهم الوزير يحتاجه شيء ولا وتصريفه، المال بجمع علم 

الدولةمال فيضع جاهل، ولكنه أمينا يكون فقد الأخر، عن لأحدهما غنئ ولا 
شهوتهفى المال فيبحئر خائن، النفس خبيث، ولكئه عالما، يكون وقل بجهله، 

فيشيء أهم أئها ليرينا ؤ"حفغل-ه قول: وهي الأولئ الصفة وقدم ومصالحه، 
ماذاالبادئ، ومافق الدولة عائ داهم خطر !الزنة الفاقد وأن الوزير، أو الوالي 

بماليلعّبج أن تهليع فياشد، خطره كان الوصف لذللث، فقده مع عالما كان 
أماعليهم، الأمور وتلبيس الماس تقليل في ومواهبه علمه ويستخدم المولة، 
إلئيتنبه وقد حن، وقصد نية حن عن غلطه كان وغلهن جاهأد كان إذا الأمين 

منالخائن المالية وزير أو الوالي، ^^، الأمم جرت وكم بحد، إليه يحول فاد غلطه 

(.٧١٩٨)الخاري: دوام :١( 
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إلئند يلم الدولة أمر لأل ذلك كل ومخازي، فضائح علئ له ووقفت حيانات، 
لملص أنه غير اللصوص من لص إلئ أند بل وأمانته، خلفه في صالح وزير 

وبينبينه ق يف ما والوظائف الحماتان مآ* عنده لأن السجون؛ يدخل أن يتعود 
•ومحم الس>حمن ظنحوصب 

؛عليره حفيفف ت للملك يوسف يقول تعتبر أن الناس حق من وكان 
الناس،أمور بلي بان أولى فهو العلم، وذلك الخلق، ذلك ئيه من أن ليريه 

الخلقذلك ففد من ؤإن المال، وهو ت سهم ومعا بحياتهم يتعلق ما سئما ولا 
طردا،الساحة تلك عن يطرد أن يجب بل له، ينبمٍر ولا المنصب لدلكآ يليق لا 

بينالصديق فيوسف الطرق، ومختلف، الوصائل، بشتى وبينها بينه يحال وأن 
صلأما ا أن ويريه الوظيفة، لهده يرشح كيف ويعلمه ، الوزراء يختار كيف للملك 
والدراية،اسأ هر الثاني: والأساس والأزلة، الحمظ هو: لذلك الأول 

وبأحديوسف،، بنصح وينتفع يوسف، من يسمع أن في الملك *يلئ غضاضة ولا 
عنهأحدت كذلك، كان مآ* ٠ منه، مأئد ه الله، م* ملس فائه سف؛ يم ة ١ 

عليمحفيغل لأنه لأرض؛ ا خزائن على يجعله أن للملك يوسف مط-البة وفى 
فيهن ! ١٠^٠صاحب على ه نميعرصر أن له ما لعمل المسستعد أن على دليل 

 wصنعةأو العلوم، من علنا يحسن فالذي عليه، غضاضة ذلك في وليس لأحتياره
نفسهمن يجد والذي وأنفن، علم فتما ويثمر لتقيد نفسه يعرض أن له الصناع من 

منغيره على ئه يمتاز ما لها ويبين عليها نفه يحرض الأمة عن للنيابة استعدادا 
ويتقنها،يحذفها من وتحتاج الأمة تحتاجها التي الفنون من فن أو صناعة أو علم 

يطلبأن له بينهم ويحكم النامن بين يمضي لأن اصتعدادا ه نفمن يجد والذي 
شهادات.من عليه حصل وما مواهبه، ويبين القضاء، 

فمحمولالقفاء وكذلك، عليه والحرص الإمارة طلب عن النهى من ورد وما 

أللذلك، ويدل باعبائها، يقوم أن يستطع ولا مستحدا ليس الذي الرجل على 
فضربجوأميرا، عاملا يجعله أن الله رسول من طلب الغفاري ذر أبا 
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ؤإئها، إمارة ؤإثها صؤيلت، إيث در، أبا 'ريا وقال؛ مناكبه، على ث. الله رمول 
.يم[ ملرواْ  ١١مها علته الذي وأدى يحمها، أحدها مى إلا وثدانه، جري القيامة يوم 

الافطالعستطيع لا أنه ويعلم الضعف، ه نفمن يأس ان الأندام فما 
هذْ=والحالة إليه أحب إن لأيه يهلليه، ألا الإنصاف فمن يهللب الذي بالعمل 

وفوقومصالحها، البادئ بمرافق صارا محللب الذي العمل ذلك، في وحوله كان 
منه،للبادد وحرمانا الكفء، الرجل لمواهب تحطياد العمل لذلك قبوله كان ذللن، 
منيتقن وما الأعمال، من يحن لما واحد كل وتوجه لذلك، فهلنوا الناس أل ولو 

.وأراحوالامتراحوا = الفنون 
وجرأةشجاعة في المنلث، من بح ويهللالمثل، هذا لنا يضرب، ج/' ، فيوسف

ذلك،في به لنتناس عليم، حفيظ. بأنه طلبه ويحلل لأرض، ا حزائن على بجعله أل 
يحن.فيما واحد كل يضعوا أن الأمور ولاة من وظلبؤ 

يعلمهمن وهناك يجهله، كان ؤإن منه ليعيش العمل الرجل يءلل_ا أن أما 
حقلا ما يطلب أذ بالرجل يليق لا وكما يليق، ولا ؛يغي، لا ما فذلك = القوم من 
كلعن غفلوا اكاس ولكن الطن،، ذلك، إلئ يجاب، أن يبني لا كذلك فيه له 

منالميء ذلك، يجد وقد يحن، لا وما يحن ما يطلّبإ واحد كل قاحل- هذا، 

طلبهم•إلتح، ويجبهم عثهم، علتم، بثجعهم من الأمور ولاة 
المهلربشينمن رجال أن منه ويعرب، ذللث، يثبه فيما رأين، ما بح غريومن 

ثحسثعن قالته فيه، نجتمع موعدا ليعمل بيتي يعرفإ أل با وطل، ما يوما قابلني 
ذلك،فن أي في اكه فعلي، عرصه يريد مولنا له إن فقال؛ الموعد، طلب، 

أنهأعلم لأني طوياد، وسكت، فدهثتح، الحقاى.، علم في أنه فعرفني المولفح؟ 
المدارسطلبة يربى كما عامة تربية وتربى الوزارامنح، إحدى في عادي ت، كان

أحل-وبعل• نحم، فقال؛ المؤلف،؟ ذللثخ تنثر أن وصروري له؛ فقلن؛، الابتدائية، 
أنعليه استنكاري معه الكلام لهجة من فهم وكأنه فيه، يحضر لم مني موعد 
المؤلفين؛عداد فى ه نفيدخل 

فيوليس ، الكتاب، من خة نلي وفدم بالمنزل عندي حضر أيام ربحي 

.ت با-لا ؤاأ٠انةاا ت وغيزه ([، ١٨٥٢])ملمء راصحيح في )١( 
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فاعتقدبعض إلئ بعضها فم قد ن كتب حملة من قطع هو ؤإئما حديد، الكتاب 
.تألما بس ذللئ، مثل أن 

العلومفي المختصن الرحال إلئ الرحؤع إلئ دائما يلفتنا الكريم والقرآن 
اتيهاأن ونهانا أبوابها، س البيوت نأتي وأن الذكر، أهل أل نوأن والفنون، 

والانتفاعالقرآن، تعاليم عند بالوقوف الأمة علئ الله يمتءث ومنن ظهورها، من 
وأحكامه.بحكمه 

الجبمن بإنجانه له تمكيننا مثل ث أي ، ؤ( ِليوثغ، ذؤا ءؤو>فئإائ، 
بها،قدمه ونبتنا أبو'نيه ق لم الملك، عين في وتزيينه الجن من وتخليصه 

فيوالتلطف بيوسف، التدرج من سمعت الذي الأسلوب، ذللئ، وعلئ ) المعنئ أو 
الجب،غيابة في يجعلوه أن عليهم يقترح أن إخوته من واحدا ألهمنا إذ آ الته م

كيدمن أنجيناه ثم فيه، حببنا0 نم مصر، لعزيز وباعه منه، التقطه من له وسخرنا 
أمره،وصح حتئ الملك طلبه أن بعد جن الفي يصبر أن علئ وأعناه امرأته، 

الناس.دون س له صفيا ليكون المللئ، وطلبه صيته، وذاع 
محويعثر من فيه ما ، يعرفلا الذي الخفي والتدبير اللطيف.، لأملوبط ا بهيا 

والسيادة،الملك طريق له ومهدنا ط الأرصء فى ليوسف، مكنا ط المامحآ من الخاصة 
إذاأو يريد لتا هبئل زق ءؤإ0 القحة: آخر في الأية علميه تدل الذي وهو 
ينفذ، ذللث، صنعه في ، لطثفوهو ووسائلمه، مقدماته ووضع بابه، أسدبر أمرا محاء 

آلتلثهز و\ذإ بقوله: لأية ا ختم ولذللمثح وخفاء، بدقة الأمور بواطن في يلطفه 

وظاهرها،خفّيها وحقيرها، حليلمها بالأمحياء علمه يحيتتل من أن محلمثج ولا 
يشاء،لما ، لطيفهو المملحة، وفق إلا يعمل لا صنعه، في حكيم ذللث، مع وهو 

الوض تأ=قثا وموثأ ثًفرل ؤرقك؛إا أخرى: آية في ه قولمن يقرب ومحو 
محيبهم ورحمة تدبيره، محي بخلقه رهما معه بأن يمتار اللطم أل غير 

ولن•رفق في الخفي تديره فلطفه يريد^ ما إلى الوصول 
الذيالشقاق ت معانيه فمن ٠ اللطيف فى الواردة المعاني ذلك وبويد 

لهيرى لا الصفة هده له الذي والماء القى والخاء كالزجام وراءه ما يحجب لا 
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رويته،من الرائي يمكن لا حد إلئ صغر0 محي بلغ الذي الصغير معانيه ومن لون، 
وكللكلروح المائي للشيء مقابل أنه معانيه ومن به، الإحساس من يميه لا أو 
منالمتبادر هو ذلك والدقة؛ الخفاء معني يجمعها معان وهى الخالة، وراء ما 

محبةعلى له يوسف إخوة حد أن يشعر كان الذي هممن وإلا ءاؤرقدؤث<ه؛ كلمة 
يشعركان الذي ومن الآليرة، مصر بيوت من بيت إلئ وصوله قى ستا كان له أبيه 
كانالذي ومن صيته، وذيؤع شأنه إعلاء في سبا كانت له العزيز امرأة تهمة أن 

كله، لتفواصطفائه به، الملك لتعرف مدعاة كان الجن قى وجوده أن يحس 
تتلخصوص الرأي، بادئ في نتاتجها وبين بينها صلة لا التي المقدمات من ذلك 

والنهى.الأمر له لخصر، وزيرا الحسد بذلك فكان إخوته، حسده يوسف أن فى 
(١ أ'محبمه.1ي محع ه قظ ش يمحا نمث جث.قلا ِم وتؤأ ( ٠

ثاء،ما الأمكنة من منها يتبوأ الأرض فى ليوسف مكن أيه ~دعالى~ الله يربنا 
مصرأرض عاى مسلهل أنه والمراد له، ومسكنا مباءة يتخذها ت )يتبوأ( ومعنئ 

نضببأي* يشاءهب، من ؛رب؛ؤ؛-ا ونميب ومكان! مك،ان بين فرق لا جميعها 
اقتضتمما والجماعات الأفراد من نشاء من والغص الملك من الدنيا في 

أي!٨[؛ ]الرعدت دممد١رهبم عنده ثيء ءؤوحكل قال! كما إياها، تعتليه أن الحكمة 
أي!المصّنينه، لجر ضح ^^٦ بقوله* عقبه ولذلك يتخة؛لاها، لا وسنن بنفلام 

بإحسانللخى عمل هممن محسن، أجر يضيعا لا بأن يقفبان وحكمته الله عدل إن 
وخالقهربه إلى أحسن ومن تعل؛، بالتعلم للحلم؛ عمل ومن عليه، حصل وإتقان 

الناسأمور ونولن الأمور، له ومهل النفوس، إلئ حبّ وحضوره ضته في 
أنفل الدنيا في ينفع وأنه المالح، العمل علئ تحريض هذا وفي وحكمهم، 

ؤهولئ آو ينكر نن منيما عمل وس فيه• الله يقول وليلك الأخرة، في ينفع 
[،٩٧]المحل: تمالونه< يٍقامأ ما يلحي أحمهم ولجنمهز لتة حنو؟ منثميئه؛ مؤين 

\لأ-خو1.فى عملوا ما بأحسن والجزاء الدنيا، فى جزاؤه العلية فالحياة 
~تعالئ~الله أعدم الذي إن أي• يقوياه، ءاموأ لؤ؛بم، ثر الأعرق ُؤئبجر 

فيبه يكافئون ما وأن الحياة، هده في به كافأهم مما حير الأتقياء للمؤمنين 
إلاالدنيا في نعيم مع الأحرء نعيم يشترك لا بل الدنيا، في به يكافنون ما فوق 

بالأمم.
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الدنياثواب بين الكبير الفرق علئ يتكلم وهو الإمام الأستاذ عن بلغني ومد 
تمثاله ما قال أنه الأحرة وثواب 

جنسمن تكون أن ينكر فاكهة من فيه ما ويرى الشام إلئ يذهب الذي |ن 
الواحدةالحبة تفضل ففد ممر، فاكهة من يتقزز أن بد ولا مصر، في نعرف ما 

وطعمِهاحجمها في مضاعفة، أصعايا مصر في الحبة الشام في الفاكهة من 
•ولذتها 

قطرينفى واحدة، فاكهة مءن نوعين، بيءن الكبير الفرق هذا كان فإذا 
عنن، الحديوفى الاحرق؟ وفاكهة الدنيا بفاكهة بالك فما متجاورين، 

لعبادي٠اأءالدات، ~نعالئ~ الله اادال قال! الله رسول أن خينُ هريرة أبي 
واقرأوابثر٠٠، ئالب، عالئ حطر ولا ممعتف، أذن ولا ، رامحت، عين لا ما المالحين 

إنأي؛ ، الشيخان ورواه . أء؛نهاارْ من ثم ينئ ة مس تلم شئتم؛ إن 
عيونهمبه تذ مما للمؤمنين الله أعده ما تعلم لا ت، كانمن كائنة القوس من نفسا 

.معنوياأو كان حسيا العبم، من 
بلائايى ~نعالئ~ت الله قول شرحها بمدد نحن التي الأية ونظير 

رالخ_يلألئهس بمحني اJشعلئز ؤآثثثطم و؛كنإرا الئك؛اي يبى آثه>؛'يا 
ألمث\ب•صحل ;ممندء ؤآثث الJيا ألمحيوة متخ دبلك• وأثكرث ألومة 

•كمحأث؛'لأءنر عنتها من ثني؛ف جننت دنهنَ عث امحثذأ ليذ؛ق د'إ،ً=ئم ص يحم هتؤ ش ه 
.[ ١٠، ١ ٤ ممران: ]أل المثاده بسر ؤاثت أقي تثح ورفوت مألهثرق دآزؤغ يها 

)يرو((. ٢٨٢٤)لم: وم(، ٣٢٤٤)المخاري: رواْ )١( 
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أثمٍؤذإدم أفر أيتها مرين أدق م آخه رحل قط ألنمابث •ثمل بمهازبم جهرهم 
حمديدء ؛,,بش ألملبمك صؤغ مقد  ٧١٥. مندؤى مادا عثهر وأئ-رأ  ٧١٥و

ِىو،ا الأرحس ق لنسي حفثا ما ءلمنعّ قد ئاثي  ١٧١٠٥. ريب ه رأتا بمثر 
ءرحيم ؤ، يجن من جروم ثالوأ وا ًكتذإبم كننم إن جرؤ،آ هتا ثالوأ ١. ثرين 

ين^٠٠١ ۶٧١ لخه يج؛ نز أؤبمتهن تدأ و الظاتتئ نجرى َكثِلك ئهز 
يكآ،أن إلا ألملك دن ؤ( ^-١٥ لثا-ند ، '؛111ما ؤوحق كن-دا َكث.للك• ثفه ؛ ٤٠
هندممق إن فاوأ ه . عير عر ذى ًكفي يءؤذ دسآء من ديجنت نميع أف؛ 

ثرأثن ه١د ثهتل ندها ئ؛ ء مسه ي نوثق هاسزه١ يؤ بن قأ لح سندك 
\،ْ-م\ما[.]يوصف: بما آعلتأ رأثص ق==فادا 

٠وعبرة رح شه 
أنبعد ت أي ثكو0اه، لد وهم يلجن عثه ئوثلوا يرثش إحهمأ جزهي )١( 

منحل ما بمصر وحل ونقودا، الطة حموأعطاه الأرض، فى ليوسف الله مكن 
تركهملأنه هوا فعرفهم عليه فيحلوا طعاما يطلبون إخوته حاء C والمجاعة القحهل 

وهوقارئوه لأئهم يعرفوه؛ ولم فانكروه هم أما شيء، فيهم يمر فلم تمار وهم 
شأنهاْبن وعفلمته الملك لباس ولأل بالكبر، يتغير أف الصغير شان وْبن صغير، 

يوسفكاخوة الحاجة طالبي بين تحول أن شانها وْبن الأمور، عليهم نلمس أن 
كيومف.الوالي وبين 

أمرأصلح ولما ت أي فأره، بى هم ق أقرف ثال نجهازهم جهرهم وولثا 
وأصلإليه، حون يحنا وما الزاد من سمرهم عدة وهو بجهازهم، الإخوة أولتك 

لأخر،بلد من يحمل وما السافر، كعدد الأمتعة من  Juyما الجهاز! 
.زوجها إلئ المرأة به تزف ما على أيصا ويطلق 

،يذلم ق أمف ول = يلزمهم ما لهم وأعن بجهازهم جهزهم لما 
بينهمجرى قد يكون أل بد لا قالوا الهللمب لدلل وجها المفسرون يفهم لم ولما 
الطلب.هذا يوجتح ما يوسم، وبين 

المولع.وهي الماللث،، بها يقي لكن مثرية، )١( 
.يعته ص ت لملك ا ردين الكيد، D علمنا )٢( 

ميلة.)٣( 
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يصيرحتى سابق كلام من بد لا أئه راواعلم ت الكييره راالتفسر في الفخر فال 
توجوها فيه وذكروا أحيهم، حال عن يوسف لسؤال سيبا الكلام ذلك 

حمليعطيه أن ن ا إنله محا إذا سمؤت يوسف عادة أل ؛ أحسنها" ~وهو الأول 
فأعطاهمعشرة كانوا إليه ذهبوا الذين يوسف ؤإحوة ينقمن، ولا عليه يزيد لا بعير 

أنوذكروا معه، بقي آخر وأحا كبيرا شيخا أبا لما إذ ؛ فقالوا أحمال، عشرة 
بلولا أبيه، خدمة في بقي أخاهم وأل يحضر، لم حزنه وشدة سه لأجل أباهم 

فلماالطعام، من آخرين بعيرين أيئا لهما فجهز الطعام، من شيء من أيقنا لهما 
لكم،حبه من أزيد له أبيكم حب أن على يدل فهدا ت يوسف، قال ذلك، ذكروا 
أبيكممحبة كانت إذا وأدبكم وعقلكم جمالكم مع لأمكم عجيب؛ شيء وهدا 

العقلفي أعجوبة الأخ ذك أن علئ هذا ئد لكم= محبته من أكثر الأخ لذلك 
)اه(.٠ أرا٥اا حتئ به فجيثوني والأدب،، الفضل وفي 

عليهدخلوا لما يومحف إخوة أل اّزي ١^٢؛^، بيان فى المقرون وذكر 
~نمتار فجئنا الجهل أصابنا الشام، أهل من رعاة قوم نحن قالوا أنتم؟ من مالهم 

ألت،بنو إخوة نحن الله، معاذ فقالوا عيوئا، جئتم لحلكم فقال الطعام"" نطلب أي• 
هلك،عشر انئ كنا قالوا أنتم؟ كم قال يعقوب، اسمه ط نبي صديق شتح واحد، 

وقدعشرة ونحن هلك، الدي ذلك عن به لن يتالأب مع واحد وبقي واحد منا 
إليليبلغ أبيكم من لكم بأخ وائتوني رهينة عندي بعمكم فدعوا قال؛ جئناك، 

أحسنهم"وكان شمعون القرعة فأصابت، بينهم، أقرعوا هذا فعناس أبيكم، رّءالة 
منيقرب ثالثا وجها الرازي الفخر ذكر ثم ط عنده فحلفوه يوسف،" في رأبا 

الأول.
بلبه، يجزم لم أنه علئ أحسنها، إمه وقال الأول الوجه الفخر اختار وقد 

منطلس، يوسف، أن فى لمب ا وبيان لأية ا توجيه فى أي ؛  ٠٠٣منا محتمل إنه قال 
سلماأوجد حتن إليهم محدث أنه والغرض أبيهم، من لهم بأخ باتره أن إخوته 

محبةعلن إخوته يحسده كان الذي شقيقه وهو أبيهم، من أخاهم يطلم، أن يقتضي 
الأسبابهذه من معين بب، ؛أن الرازي يستطع ولا ط يوصف مع له أبيهم 

)يرو((. ٤٧٧/١٨راص: الضير )١( 
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الجزميستطيعون لا المفسرون وكيلك مناسسح، محتمل إئه قال ولذلك غيرها، أو 
حديثهناك يكون أن به يجزمون الذي إئما الجزم، إلئ طريق لا لأيه معين بسبب 
أبيهم•من أ-تحهم طلب إل يوسف انتهئ إخوته ومحن يومف ين جرى مطوي 

أحيهمإحضار منهم طلب لما . وولثأ ألكل وذ آيآ روث ^ألأ 
وأثأأوكل أوذ أيآ روث ^١^" ت فوله فالأول: والترهيب؛ الترغيب بين لهم جمع 

ؤقوله والثاني: ضيافتهم، أحن فد وكان المفيقين، أي• الزيذه، نم 
سافرتمالذي الملعام ْبن حرمتكم أي■ •، شمنوزه ولأ عندكا لمحآ ؤتذ نلأ يب، لأوذ 

صاحب،وأنا قرباني من أحرمكم وكذللث، عليه، للحصول وحضرتم أحله من 
والهي.الأمر وصاحب الطعام، 

تنزيهحس وتجتهد عنه، سخادعه أي• لنعلود؛يم، ُإدا أبماء عنه مهرود ٠^٠١^١ 
المراودة.عاى لقادرون أو ذللث،، في ومعنا في ما كل فإوف}ره يدم من 

أباهمأن Jعالمون لأنهم والمشقة؛ الجهد على الدالة بالمراودة عيروا وقد 
ذلكفي سيلقون وأنهم طلبوا، ما إلى إجابتهم في سهلا يكون لا سوف، يعقويب، 
ماوكل ب،، طلبما له ميوفون بانهم للعزيز يج.نموا لم ولدللث، ومشقه، عناء العمل 

،ذللث، في ينجحون لا وقل أحيهم، على للحصول بالعمل وه وعل. أنهم الأمر فى 
الوعد.في المخاؤترة عن وبحد الإخوة، من وحزم عقل وذللث، 

كانإذا سئما ولا ، وءود0 في محتاظا يكون أن للرحل ينبغي وهكذا 
.غيره وبين بينه صركة هو بل الواعد، قبضة فى لبس به الموعود 

ويعرضبها، يفي أن تطبع بولا مواعيده، فى يتورط الناس من وكثير 
يعطونوهم أنهم تورطهم= في الناس على الغالب بب والللكدب، شسه 

يعطيمن على والواجب لموعد، با يبتوا أن قبل للوناء حانا يعملون لا المواعيد 
قبلالدين على لحصوله مطمئنا يكون أن كذا يوم في دينك يوفيك بأن لك موعدا 

يكونأن بد لا ما، وقت في العمل لك ينم بانه يعدك من وكزلك، اليوم، ذلك 
.حدده الذي الموعد فى الحمل ذلك إتمام فى شسه من واثثا 
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قدآثم، مخطئ فهو فيه بمكر لم أو الوفاء، من واثق غير وهو نعد الزى أما 
يكونأن التاجر أو الصانع وص، والغدر، باللكزب، الناس تتهمه لأن ه نفعرض 

وفياصائنا يكون أن الحازم الموس ب، وحبه، الناس ثقة لتضع وعده في كاذبا 
به.الماس لثق 

أنلهنِإق اذت_لوأ ادا ثثهر هالهم 1، يثتعمم آجماوأ لهنو ءؤو٠ال )٢( 
بهاليأحدوا بقاعه س معهم كان ما يدسوا أن فتيانه يوسف، أمر يثئهر 

ؤلتلنءِالأثاث من تصحبه يما ت الرجل ورحل احوته، رحال في الطعام 
التيبضاعتهم وحدوا متئ أنهم وهو الممل، ذللن، ر لببال الخ • • • ,٢^٢^ 

وطعامهم،لمنهم بين لهم جمع المزين أن وعرفوا للهلخام، لمنا لتكون بها سافروا 
بماوفاتهم في علهم وحقه ك، ردها في علهم ١^> حق عرفوا ذلك= رأوا متن 

•وعدوا 

الصديق، يومضوهو المزين إليه لجأ التوريهل، المي، أمحسمن أسلويؤ فهو 
وبدلكيعقوب، أبتهم عند مهمتهم عليهم ويسهل فيه، ظنهم لحسن وميله ليكون 

أيهم•من أحوهم ومعهم أله يرجعون 
ذ،ًقتلدذ_اثا ممآ ئارسل آلكثل ينا مغ كأباثا ءار_أ أيهتر إإثi ;جعوأ ءؤ،ثما 

منامنع أبانا يا ن له قالوا يعقوب، أبيهم إلى رجوعهم بحد لحتفظونىه أم ؤإما 
نرفعأي• ءؤذآءقلك،ه، أبينا= س أحانا محنا فأرسل التقبل، في أي الكيل؛ 

الكيل.ص الخانع 
آحنففلؤزهله وؤإئا بقولهم أباهم بادروا يوسف، مع سابقة لهم كان لما نم 

يوسم،طلب، تعليل في لأبيهم قالوْ ما القرآن لما يفعل ولم مكروه ينال ن أس 
لكميي اثوف ثال يمحنازهم جهنيم ؤولثا قول عند أجمله كما أجمله بل لأخيهم، 

أنويجوز المزين، وين بينهم دار ما ل شرحوا قد يكونوا أن فيجوز ج قه ثى 
ؤ،نللهم؛ بقول واكتفى ا معهم والجدل متاقثنهم سئم قد أبوهم يكون 

رمواثيقكم؛أمانتكم ين، جن قد أني يريد مره من لغيه عق أمّقثمإ حقثا إلا ئنو 
.أحيه حق في بوعدكم فلتومحوا يوسف أخد عند لي بوعدكم وفيتم قد كنتم فإن 

ساهلولولك ؛ وثديية ملحة كانت الطعام إلئ الضرورة أن ويغلهر 
وهوحففثا حبمر حنيا ممتلئ وهو وفال ، الثاني ابنه ثان فى ٤^؛؛ يعقوب 
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فإنهالثاني، ابنه حفظ يتولى أن في ~تعالى~ الله إلى لجوء وهو ، أربمم
علييجمع ولا بحفيظه، علي ينعم أن وأرجو ألفيي^نه، مححم ءاؤرهو الحافظ نعم 

•بأخته ومصته به، مصسه •' مميبنض 
فإنابنه جهة من العشر أولادْ فى أمله صعق قد يعقوب الله نبي كان فإذا 

فإنهابنه، واسحففله إليه، رجع لذلك ينقطع، لم فيه ورجاءه قوي الله في أمله 
الندة،عند القوس إليه فتوجه الراحميءن، أرم وهو ابنه، له يحفغل مءن حير 

الاضطرار.عند ويقصد 

_،،ثي؛ نا قأداثا دارأ ءامم ردث يغمهم نندوأ قعهتر شوا يا وؤ 
وأنالكيل، العزيز منعهم فد أنهم أبيهم بتيلغ الإخوة بدأ ند إقثاه رش يقعتأ 
شيءأهم ذللئ، لأن إليه، يحتاجون الذي الطعام ليعهليهم أخاهم معهم يرل 

أخذهمؤلريثح في المّيز وصحيا التل، الحفية هذه لتذليل يعملوا أن يريدون عندهم، 
وحدوافتحوها فلما أمتعتهم يفتحوا أن قبل ذللث، وكان الطعام، من يحتاجون ما 

الطعام.مع متاعهم في إليهم ردت بها سافروا التي بضاعتهم 
ولمووريا، ونعالا، )جلاو.ا(ؤ أدما ت، كانالبفاعة إن رون؛ المقؤيقول 

شيءأول وهي المقايضة، طريق إلى فلجاوا الفلرف، ذلك في نقود معهم يكن 
متئكذلل؛ذ ؛قاعتهم تكون أن مانع ولا وشرانهم، بيعهم في الناس تبادل به بدئ 

.ر حبا لأ ١ صحت، 

أي:بضع؛ شيء أنها ويكفي يفاعتهم، معرفة علن يتوقف، لا الأية وفهم 
نبغيما والمحنن؛ للنفي، يكون أن يحتمل بغزه وقولهم؛ ٠ به ليتجر قُإع 

ماأو والتعدي، العدوان وهو البغي من وهو الحق، نقول وإنما القول، ذللثح في 
نبغيهالن-ي ما • أنح، لالآستفهام، تكون أن ويجوز العزيز، فعلمه ما وراء شيئا نطلبؤ 

إقناه،ردث بضنعنثا ؤه؛دهأ. وقوله؛ المكارم؟ هذه ومع الفعل ذللته مع ونطليه 
العزيز؛إلن رجعنا إذا أهئتاه ؤو>يذو المعاملة في الكرم منتهن هو ذلك إل أنح،• 
منلمائاه وعسل. ؤ بلدلث. غير من يحمل طعام وهي مجيرة، لهم نجلب أمح،■ 

محقنلءؤد'لك أحينا، باهتمحاب حمله— —أي؛ بعيرّه ول ءؤونرداد المخاوف 
يتحافلمه.لا متسسر عليه سهل ه بخ 
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يكربم1لم أن إلإ يوق لنلق أم يكن مريقا محي؛ حق تشظم أرسنأ أن ءؤهاد 
أخاأعطيكم لا ت أبوهم لهم محال أي; كره، مد ما عق أفث محاد مويثهر ءاوه قثآ 

~تعالولر~الله بذكر مؤكد عهد والمواد به، أتوثق الله من عهدا تعطون حتى يومحف 
تهلكواأن إلا أو حفظه، تعليقوا فلم غلتم إذا إلا به تأتوني أن على ثه الحلف أو 

.حمنا

وحفيفلنقول ما على شاهد الله يعقوب• قال والميثاق العهد أعطوء فلما 
الغدر.آو الوفاء تريدون كنتم إذا ويجازيكم سحاسكم الذي وهو عليه، 

عتء5مأنير وتآ مثثنئه أرؤس يذ نأذنبأ نحد ،y يى ئد-غلوأ لا نمى )٣( 
الثتنقاوذه.ئنتوش وثثؤ ؤحذط ثثو لئي إلا أ-لقةم إن _؛ بن أس نث 

لأوالعين؛ من عليهم حونا النصح ذلك لبنيه نصح ءؤبت يعفوب إل قيل 
ومشواالجمال، من شيء على وكانوا العدد ذلك بلغوا الذين الأولاد في الشاق 

بالعين.يمابوا أنح،• محانوا؛ حد، نغلرة الناس بطرهم أن ع مجتمعين 
كنيةإلئ اليوم إلى الناس بهند ولم أحادث، بالعين الإصابة في، ورد وقل 

النفوسبحفس فمر خاصّة إنها قالوه ما وكل المحود، هملى الحامد عين تأثير 
المحادنبعض فير الله أولع كما الخارج، إلئ وغيرمحا العين بوامهلة منها ننبعث، 
الجاذبية.خاصة 

لأئهمبل العض، من عليهم حونا بكن لم لبنيه بعفوب، نصح أل وقيل 
المدينةدخلوا لا ت يعفوب لهم فقال وكمالهم، بهم الناس وتحين، بمصر انتهروا 

والأيةهم، فيحيملكه علن، الأعفلم الملك، يخافهم لا حنئ واحد باب من 
•لأمر.ين محتملة 

قولهعلئر يعقوب الله نك، من، استدراك س؛ه ين أس يى عك؛ هم، ب*؟ 
يكونفقد — —تعالئر الله قضا، يرفع لا الحبي تدبير أن الله نبي به يرينا المذكور، 

واتمحدادْ.علمه في محدود مخلوق يبتر لأنه بالغرض؛ يغير لا ناقصا 
دبرفإذا العالية، والحكمة ، المحيهلّالحلم فاساسه —تعالئر— الله دبير آئا 

والمنيماتلأساب ا فى وياخذ يدبر، فقد العبد أما دبرا ما ألا يكن لم شيئا الله 
ناقصبه أتير اليتم، المسبح أن أو يجهلها، أسابا ترك لأنه النتاج؛ تحصل لا ئم 
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تيقول ~ذعالئ~ الله لأف الأساب؛ ونترك الحذر ليع أننا المراد وليس تام، غير 
حدوأ ١٠٣٠١٠أدين ^^؛^١ ال1 ود[، ١٩٥]الس—م-رة: ه ؛ز يآ؛يتؤ ^^٠١ ^^٠ 

فيالأخذ مع —تعالئ— الله إلئ الرجؤع المراد بل [، ٧١ام: زالمه حديكم 
احتياطهفي ير؛ى كيف ويعلمه يحتاؤل، كيف الإنسان يلهم الذي لأيه الأساب؛ 

يعلم.يكن لم ما والأحداث التجاريب من ويتعلم فشيئا، شيئا 
فيوياحذ يحتاحل، أن الإنسان ■هملى بجب أنه يرينا يعقوب الله فنبي 

يكونفقد وقدره، الله قضاء يبطل لا احتياطه أن يعلم احتياطه ومع الأسباب، 
يكونوقد منها، المائع لنقصان العين فتأتي ناقصا، مثلا العين من احتياطه 

رسمهالذي الطريق علمى يكن لم لأيه كذلك؛ الريفر عدوى من ليم الاحتياؤل 
يكونوقد ناقص، لأئه الاحتياحل ْع العدوى تأتي ولذلك الأطباء، وهم الفن أهل 
بطرقجهله مع يتجر كرجل الأسباب؛ بتلك جاهل ولكنه الرزق، أسباب في آخدا 

نتائجه،عليه ترسي، لم دلك أجل ومن ناقصا، باشره الذي السبب فيكون التجارة 
إلىتوصل ولم تنمر لم ولكنها نجاريب، الكيماوي الرجل أو الطببب يحمل وقد 

.وهكذاوهكذا ناقصة، تجارب لأيها غايتها؛ 
ذلك،وأن الأسباب، فى بالأخذ يطالب، يعقوب إن القول وحملة 

الأسبابرب هو ري هناك أن وبربنا -تعالئ-، الق علئ التوكل ينافي لا 
إذاوأنه العالية، الحكمة هي وحكمته ١لمحيعل، العلم هو علمه وأن والمسببات، 

الأساس،ذللث، علئ يدبره قائما قضاؤه، به وحرى علمه، به وسبق سيئا، دبر 
استعدادهفي محدود علمه في محدود فهو المخلوق أما أحد، يرده أن يستطيع فاد 

النانمرالسبي، ويرى محببا، والمانع مانعا، السبب يظن فقد تفكيره، في محدود 
التجارييج،من دائما ان الإنيتقيد أن يجيج لذللئه قويا؛ والضعيف كاملا، 
ماأئه دائما وليعترف، [، ١١٤]طه: علماه ندى رب، ءؤودل العلم، من المزيد ويطلب 

بشيء.ليس جهله ما جاني، في الإنسان علمه مجا وان القليل، إلا العلم من أوتي 
للهالحكم إن نعم قنتوهل وعكي ئوكنث عقه ف إلا آنمحم وإن 

لهوقوضتها إليه، أموري أّندت محغلتره ؤعثضه أراد متن لأمره المنفذ فهو 
الذيفهو اليه، أموره يفوض أن به مؤمن كل وعلئ أ'لثتنءقزثه، ظثتوأو 
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حفيما والعقبات المواقع من ويعلم لنا، فيعلها نعلم لا ما الأسباب من يحلم 
بقدرباب لأمحا في نأخذ أن وهو التوكل، معنئ هو وذلك إليها، فيرقينا عنا 

نعلمها،التي الأمباب وراء فيما إليه أمورك ونفوض إليه ترجع ثم اس-تءلاعتك، 
ترجعنم الأسباب تيع أن وهمو التواكل، هو انمامة~ يفهمه ~كما التوكل وليس 

يدعقاليي ومحنه، حمق ذلك قاف المسثات؛ إلئ ليوصلك -تحالئ- الله إلئ 
والذيدءوا0، في كاذب ءاليه= متوكل أنه ْيزعم الله من يطلبه نم للرزق انممل 

متوكللأنه الله من يعللبه ثم التعلم، وهو المألوف طريقه من اللم يطيب، لا 
الشفاءيطلبه والذي التعلم، هو اللم طريق لأن توكله؛ في كذللثه كاذب عليه= 

متوكلذللث، في أنه ويزعم لياس المألوفة بالطريقة ه نفيداوي لا ثم مرصه من 
لتمسهخذ يا أن بدون المرصق أحفان في ه ينفيرمي والذي كاذبw عليه= 

التوكل،معنئ جاهل هو الله عر متوكل أئه زاعنا انمدوى من والوقاية الحيهلة 
أنهاتدعي ثم والحشرات للأفاعي معرصا مكشوئا طعامها تلع التي والمرأْ 

.دعواها في كاذبة الله= علئ متوكلة 
يدونالنتائج في الملمع إلئ ترجع كلها وهي كثيرة' ذلك ؛ي، والأمثلة 

ؤإئماكاذب، وتملح مذموم، طمع وهو ومحائل، بدون والخايات مقدمات، 
ولذللث،؛مسبباتها، الأسباب ربعل في الله وسنة يتفق الذي هو الصحيح المادح 

ويقول!الماء إلئ يديه يمد ثم الرزق طلب، عن أحدكم يجلس ُُلا عمر" يقول 
ففق٠١١ولا ذهنا تمهلر لا المماء قاف ارزقني؛ اللهم 

ثى؛ه،ثن اف تى علهم يني، ًكاث ما آوهم آمرهمم يق يذ دثتوأ 
مجتمعين،لا متفرقين المدينة ودخلوا و١كهمc أطاعوا ه يوسفإخوة إن أي* 

وهولهم المدخر وء العنهم يدغ لم أبوهم به أمرهم الذي الاحتياط ذللئ، ولكن 
فيعقوبرحله، في وجل لللث، ١ صواع أن ثج بيأخيهم وأخذ رقة بالاتهامهم 

كمالتعلم أخرى، ناحية إلئ متجها كان الله وقضاء ناحية إلئ متجها تفكيره كان 
الإله.تدبير إلئ يصل أن يمكن لا وتدبيره محدود، البد تفكير أل قلنا 

ؤبيده،باب من دئلوأ لا تني ؤ لهم■ وقوله لأولاده يعقوب نصيحة وتأمل 

)يرو(الأحياء: ر ذمء )١( 
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وألالأبناء، على الأباء ششقة مقدار لتعلم ؛ صنعوا ما ، يومفبأخيهم صنعوا وقد 
البعضحد محيرها كان إدا ميما ولا منهم، الشفقة مع لا لأباء الأبناء إساءة 

الزوجيحبا كما المحود، وجه له يخلو أن على الحاسد وحرصر ط للبعفى 
مرضاتهإلى للوصول، ن وينقا^ بمحبته، للامتئثار يتناحران وهما القرنين 

حصل؛ما منهم حصل وقد أبنائه، في التفرط علئ ه نفتهاويه لم .؛ فيعقوب 
منأكثر وإلئ لإحوة با بلغ ما مثل إلئ بالنفوس يلغ قد الحسد أن يعلم عاقل لأئه 

 wعلئلرحمه ا ثح وتغليالصدر معه من تكوي، أن ناذياء ينبغى أنه ويرينا ، ذلالث
؛ائب،من المدينة يدخلوا لا بان لهم ينصح بنيه، مع يعقوب كان كما الغلغلة 

.واحد 

عنليرد كان ما يعقوب إف أي•' ثننهاه، دممود_، يثير ق حاجذ وإلا 
أظهرهايعقوب نفى في حاجة ولكن رقة، الحاددثs • ٢٥لهم ادخر ما أولاده 

هوذلك، لأل والاحتياحل؛ الأسباب، في لأخي ا إلئ بنيه دعوة وهي بها، ووصى 
ذلك،بعد الأمر يفوض ثم اله]اةة، جهد حيره ياخد أن I المؤمن على يجب الذي 

لهاحن،فقءز' يعقوب إل أي• ، تا عتر أدو ووؤم ! —تحالئ— له الإلئ 
ويعتقل-الأسباب، في ياخد أن له علمه الدي علمه وس له، الله تعليم يسبح علم 
سبققد كان إذا —تعالئ—، الله قضاء س سيئا يغير لا العبد احتيامحل أن ذلك بحد 
أكثروومإ الصحيح التوكل هو وذللئ، ودبر، العبد قدر ما وراء قيء علمه في 

بيعالذي الأبله فمنهم الصحيح، والحلم العالية الحكمة هده راومله< لا آتاير 
الملحدومنهم الله، علئ متوكل أنه ويزعم وحمقه، بجهله ويعيش جانبا الأسباب 

أنويرى مشيثة، كل فوق ومنيثته القدر، فوق قدرته إلها هنال أن ينكر الذي 
وعدنا،وجوذا بها منوطة النتائج وأن شيء، كل هي إليها وصلنا التي، الأسباب 

أليعرفوا ءوالم= من بهم يحيقل وما حوادث، من حولهم فيما قليلا فكروا ولو 
الناسمن بأحد الشر يريد وقد الشن، فيكون له؛ ويعمل الخير يريد قد ان الأن

صدبقنفع يريد وقل وإخوته، ليوسف حصل كما الخير، فيكون له؛ ويدبر 
ألعلى واضحة أدلة ذللئ، كل ظلمه، إلئ ظلما فبزيدْ مفللوم إنقاذ أو فيضره، 

الأمبابإلئ الركون وأف تدبيره، فوق وتدبيرا ان، الإناراده وراء إرادة هناك 
الفاحش.الخطأ هءن الكل في الكل أئها واعتقاد الفئاهره، 
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ئششئلأ لمئ أثأ إؤآ ئاد ١.^، إلثه > ٢٤٠١.،ُوسهك> عق دخئؤإ ٠^^١ )٤( 
لحلوافلما العزيز، إن ذهبوا لهم أبيهم وصية بعد أي؛ ، يكاوأ يما 

لهوفال أحله، من الكيل ومتع منهم طللبه الذي وهو إليه أخاه صم يوصف عر 
سؤ_ىه؛يكايرأ يثا ئيمهس يومف ه لمك أثأ ٠^^ وبينه بينه فبما 

أحيه،قلب على أبردها ما بشارة وهي وللثج، ر يمعاملتهم الحزن ثديي تكن لا 
بشارةوهي ا به بشارته فيتلن حبر، عر له يوقف ولم مين، مند أبوه فقده فتر 
يوسفأحو به يحر ما مقدار يصور أن الكاتب، يستطيع ولا وحضور، معاينة مع 
لأنهقاتلا مرورا يكن لم أنه به الله ، لطفومن الونتج، ذللثح في السرور مءث 
سرورولكنه إ محدودا لكان الغانتؤ الأخ بوجود سرورا كان ولو مفاجئ، ر وم 

•والنهي الأمر وصاحب، لمصر، عزيزا أصبح الأخ ذللئ، وإن غاث—،، أخ بوجود 
الإخوةفعله بما له تذكير ثماوُىه ء=كاذرأ يما ئشش فوله! ولعل 

فارقهلأنه إخوته؛ عر خفي كما يوسف عليه يخفى فقد حئا، يوسم، أنه ليعلم 
فأرادالرار، عر تلبس أن شأنها من المللئ، مالأبس ولأف بالكبر، فتغير صغيزا 
منذللثح البشارة، هذه إر ليطمتن مجمل؛ وجه عر قصته عر يهللعه أن يوّفح 
جعلمن يوسف، به يمنع لما تمهيدا ذللته ليكون أحرق! ناحية ومآ■ ط ناحية 

رغاية الجعل أنه ولو الرأي، بادئ ر رقة الإر بته ونط رحله في غاية ال
سوء،به يراد تدبير أنه واعتقد العمل، ذللث، من لفنع أحوه أنه يخبره أن قبل رحله 
جعلهالجهة= هذه من وتْلمينه إخوته، فعله بما وتذكير0 البشارة، هده تقديم ولكن 

به.السوء إرادة من أس مر 
التيالمشربة هي السقاية ه آمه تنل ي ألشماتة جعل محهازهم جهزهم 

جعلت،ثم الملل1،ط قاية لت، كانإئها يقال؛ الصواع وهي المللثلأ٠ بها يشرب كان 
يكاللعزته وأنه العلعام، عزة عر دليلا هذا كان ذللث، مخ فإن ، به يكال صاعا 
إدمآلبمر ءاؤأثثها معلم وأعلم مناد، نائي ميزه أدن  'جحقير بكيل 
.أصحابهابها فسمن الأحمال عيها يحماب الخي الإبل اسم وْي القافلة، اف 

جعلأنه هو صنعه الذي وإنما يوسفح، بإذن يإكن لم التأذين ذللث، إف قيل: 
هناكيكن ولم ط يجدوها لم بها يكيلوا الفتيان محللبها فلمّا أحيه، رحل فى السقاية 
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ذلكإل وقل" متاعهم، في سرقوها الذين هم أنهم فظنوا الإحوة، سوى أجلي 
سرقهمتعربمض تنإوقه< >|ؤإهم المؤذن! وفول يوسف، بأمر كان التادين 

الكذبالدم ورصع أكله، الدئب بأن وتفياله الجب، قي وإلقائه أبيه من يوسف 
ة،أختي لاهذه للمروذ! إبراهيم قول في كما كذبا يعد لا والتعرمر قميصه، على 

له.روجا كانت وإن والملة الدين في أخته أنها والمراد 
حذفعلى استفهام صيغة هي وإنما جر، صيغة لمست، الصيغة هذه إن وقيل 

صدقفيه يقال لا لإنشاء وا إنشائية، حملة فهي الصواع؟ سرقتم هل أى الهمزة! 
•كذب ولا 

يوسفْع فعلوا بما التعريض به أريد خبرا أو استفهاما الجملة كام، وسوء 
لذلكبهم، يليق لا أمرا إليهم نبت أنها منها الإخوة فهم شل الفتيان عمل من أو 

ئالوأه تنقدوى واستغراب دهشة إقبال الفتبان علئ أقبلوا أن بعد قالوا 
نفقدلهم قالوا أي* رعت-ُه، ء له وآتأ يعثر خمل ّمهء جاء ؤلمن اثمللثا صحخ ممد 

منبعير حمل به حاء ولمن الهلعام، به نكيل الذي الكيل أو الملك، مشربة 
منإلئ أؤديه بأن كفيل أي زعيم؛ به وأنا عندهم، سيء أهم كان لأئه الطعام؛ 

رده.

يقولسنرفزه، َى وتا لأنحي ١٠ق لتمسيد حقنا ما علنلر كد ظؤ ءؤدالوأ 
وإنماإليهم، أصيف مما التعجب معي فيه منم قولهم إن ت رون المق
وأمانتهمدينهم دلائل من عندهم نبت لما بعلمهم، تشهدوا ليعلمتمره قالوا 

•للعزيز ومداحلتهم والثاني الأول مجيئهم قي 
كنتمإن السارق حناء فما أي >ءكيبسه؟ َئئم إن حؤؤْأ ثنا ءؤهاز١ 

نجزىَةثإك< جزأوم ءنهو ق ه نن موم ^٥١^؛ براءة الدعوى في ين كاذب

براءتهم،من وائمون لأئهم سرقنه؛ في يوحد أن السارق جزاء جعلوا وقد 
أحوه،ؤبما■؛ تل ياؤعبتهن ئدأ ؤ منها شيء ينالهم لا الجزاء صعوبة أن معتقدون 

•أي ِإتوسفه، كن، َكثإلئ؛ث أخيه وعا,ء من اسقء.ِثها ؤَم الحيلة يفهمو١ لأ حتئ 
أحيه،رحل في الصواع بوضع والماكر الحيلة وعلمناه له، ودثرنا لمصلحته، كدنا 
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ثمرحله، في وحد من جزاءه بأن الإحوة وافتاء السارق، جزاء عن سؤالهم نم 
أحو0بأنه الواقعة هذه قبل أحيه وإخبار أحيه، وعاء قبل التفتيش في أوعيتهم ببدء 

قثاءأن للأ ^لعإك دين ل لخا٠ إثا.غث َكان السرقة حاداّث، من ينزعج لا حنى 
إلاوحكمّه؛ الملك سريعة في منهم أخاه باخذ أن تطبع يكان م1 • أى ، آاث4ه 

الحيلةبهدم الأخ أحد له ليتم كله ذللث، فألهمه حد، لالآ آخر سسا الله يشاء أن 
ئزه،ءنيِ ذى ًًقؤ وؤبمؤئ والفضل العلم في أي! _^، ثن درجنت وزئع 

والذكاءالعلم بشأن تنويه ذلك وفي منه، أعلم هو من أي* 

لهتمدهم عش لهم جزاء خلافه، أبطن ها لإخرته اخلهر ص لوف، سبحانه ئاد 'لهذا المم؛ ادن نال )١( 
ذلكبه نعلرا إحوته فان الكيد، أعدل من هدا فكآن حلاقه، وأبطنوا أمرا له أظهروا حنث أبيه، مع 

ولمالصراع سرق أته يانلهار أخيهم وبين بينهم ففرق أكله، الذنب، أن وادعوا أبيه، وببن بينه فرنوا حتن 
بلكالْ. لم الذي لأخته .ظانا أبقا _ش ولم ومجازاة، مئابلأ كان حيث، الكيد، ، U!jbلهم فiاJا يكن 
براءتهبالأخر؛ نلهر لما لكن متهجنت، ذلك >يق كان، ؤإن ١لاين٠ في له ُإكراما إليه إحسانا كان 

عليه.صرر ذلك في يكن لم ، يه واختصاصه بيوسف اتصاله محي مسا ذ'ك وكان به، قذفه مما ونزاهته 
مصلحةفاي السابق، نه حآ" على الحزن لألم وتعريفه أبته إيذان الكيد هذا نقمن وند يقال• أن يبقى 

واللهبالوحي. ذلك قعا إنما ثيوش له، تعالى الله امتحان من هدا ؛ ل ذك؟ محي ليعقوب كاث 
علمئإلا إليها يصل لا التي الدرجة بال ليمر والالوى المحنة مرنة له كمل تمامته أراد لما تعالئ 
وهداالمراق، بعد بحسه شمله باحتماع وسروره فرحه تكميل إلا ذلك في يكن لم ولو الأيتادء، حب 

بأنعليه نعمته قدر ويعرفه الجير، حائرة قبل الكسر مرارة عبده يديق أن تعالى الرب إحسان كمال من 
هذهومحقامحاء ٠ محنها خروجه مرارة آذانه الجنة نعيم لأدم يكما أن أراد لما أن كما ٠ بقدها يبتليه 
إلاابتالأت ولا ، ليعحليه إلا منعه ولا ، لتجبرت إلا المؤمن عبده  ySنما بشدتها، رخارها الممزوج الدار 

إلاالناس بجفاء ا؛تالآْ ولا الأخرة، في همه لير إلا الدنيا عليه نغص ولا ليحييه، إلا أماته ولا ليعافيه، 
(.٣٠٦)ت الصواعق مختصر ■ إلم*ُاليرده 

حيثكيدا به كادوا إخوته أن أولها مرة• غير كيد ند كان لصل-يق ا فيوصم ذرك عرفت، ُرإذا وقال■ 
أكفؤكد}] ا-ئؤتك عق رءثاك ثنمص ^لأ ت قوله عليه دل ]كما أبيه وبين بينه التفريق في به احتايوا 

وةالنإن ثم السجن، أويع )نم نفه عن راودها أنه أظهرت بما كادئه العزيز امرأة إن ثم ، ه كندا 
دسكدوأإنؤظتا عق رءتاق ئئصص حؤ؛؛* ت يعقوب له ومحال عند. فه فص كيدهن من بالله استجار حتئ كادوه 

[،٢٨]يرمحق:  ٠٤عظم يجأ إة حقيدؤأ من واقن انمزيزت لأمرأء الناهد ل زف د[ I ليوّغ، كداه فن 
للرسول؛وقال [ ٣٤]يوسف؛ كوئزه عته فصند، رثم أم و النوء؛ حق في تعالى وقال 
رقإن لإوثثن ظنن أقي ألن-ومح باق ذا نظت إل؛-^؛٠ أنخ قاد الرسوو آءء ثقا يه، أيوف ألفا 
جهوأخ أخيه، وبين بينه جمع بأن وأعدله، وألهلفه كند أحذ له بحانه الله فكاد ّت[ ؛ تيوّف، ه غم 
=كيد عوص له وكاد اختياره، بغير أبيه ير من يوسف أحرجوا كما احتتادهم بغي أجوتٌ أيدتم، من 
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ءمسه ي ,وثم نامزها فيل، محن لإ لح سنثح ممد ممق إن ثالوأ ءؤ. 
•ث>فوىه ثا لنلإ رأس ق==قادا ثر آمن ]، ١٠لهر نزها ولم 

أعطئوفل؛ فدفه، ذهب من تمثالا فأخذ كنسة دخل يوسف إن ت قيل 
وهيالحوادث، هذه لمثل المرقة إلئ إخوته فنبه لمائل النزل في كانت لحاجة 

بسرقة.لمن، التأمل عند 
هذهيوسف أسر وقد ليوسف، وبهت لإخوة ا من كذب دلك إل ؛ وقيل 

لأئكمه؛ قمحقاثأ نز ؤؤتُ ه نففي وقال لهم، يبدها ولم نفه في الماءة 
تقولونبما آغلم المرنة في منزلة سر أنتم ■ أتم،يوسف؛ سرقتم 

تكذبون.أو 

لهوكاد ٠ ينا، حنث عنها يتبوأ الأرص ر ومكنه ٠ الملك ففاء إش اشم ضيق م أخرجه بأن انمرأة 
العزيزامرأة تكذيب في له وكاد وعفته، ءته يبرا نهين حس وراودنه كدينه اللاتي النسوة تميس غي 

شاله الكاك كيد علن صبر م ءا؛بة فهدء انم،'دقبن؛ م وأنه راودته التي هي يانها واعترافها لنمها 
)ه/Aء١(.الموسثن: إعلام وعدوانا•. 
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يوسف

منرتك إئا مبمءقا0هت أحدثا فخد َثارإ سغا  ٤١ثه7 إة ألمنز بجي ^٥١١>,؛ 
ا.الئلتلمؤثى إدا خ هندهء منتما وحدثا من إلا يأند أن ألله ممال ه١ل ألمحسنين 

يمأثد ئد أنام أى تثثوأ ١^ ًقيلإ قاد ءظ خهأ ينه أتثئنو[أا، 
اكلإأو بآ ي؛ يأدف حئ آلارص أبج ئآن ذ مظث> ما ثل أهن نف ^^١ 

وماسؤ أنثق إى ُنابا؟ يهولوأ يم إق أنتجعوا . آفأين ثر نئو ت أثه 
دياًكنا أؤ ألثمثه ومثل . ئففلن للسّ_، تتتكنأ وما ع1مثا بما ^١^ 

قنرأتإ أقسم ثم سوك بق ث١ل . لمثدمل وإثا ليا أدتأ ه ؤأيتر 
ؤبمالعنثم وئوك و آثًضئ ألميم هو ,؛١^ جيعأ بهر بانثي أف آهه ع-بى حمل 

شثؤأل؛،ثأم ظ\ @ ممدرص ئثد ألئرن ض ٧ ;آيثث قك.;ثق كأَتني 
أدتؤأإدثآ ء١ز ألهنلكن. يني أو ->رقا ذؤنش ثئ يوثق ئدًظز 

مثكثو^ل٦،أذهيأ ثثي ثنثوى. ي ^١ أف مث وأءألم أش إئ ؤثزؤآ ثؤأً، 
ألكمحقألمم إلا أؤ رمحج بن نأبثس لا إثم و رمحج بن ئأيثثؤأ ه وأيه ين;ثش 

يتناحون.الناس عن انفردوا ■ نجثا، منه ر)حلصوا ك)اّتممم(ف للمبالنت, والتاء والسن ، سوا)١( 
انميرة.أحمال معهم الدش القوم )٢( 
أولاده.عر بالغيظ ومملرء مكظوم )٣( 

١بمك.علئ مشرفا ءؤمف4 "زال لا رن 
كإلا لأحد يث أن يريد لا الغم س الضءب علمه انطوت ما والمراد الشيء. وإثارة ام_ز ايث أصل )د( 

-تعاد-

فرجه.ت الله( ورروح حبرهما؛ تعرفوا )٦( 
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ئاوفم؛صنلاا متعؤ ؤجئنا أيثز نأش مثنا ألمزر كورا ^١ ١٥عقه د-ثزأ قنا .
ييتشتلم ى عيم هز ه١ن . ءمى ه إن ؛،٤٦ ؤبمدثما ١^٤؛،، ثثا 

هدابق وهندآ يوثق أ6° ؛، ١١٥يوسف لأنت دةغث~ ئا3وإا . -كؤلوى أسم إل ثأحبه 
وآلننستن أجر ينيع ثُ أثن ؤ>ن؛ئث- ويميز من إئه عقج أثم منى 
آثنمعقآهأ ث٨يسبأ٢ا لا لكد . لحطثيت •==^٤ وإن عق_نا أثث ءادلرك_ قنذ ثأس 

\ثؤجه و ^ ١٥هند؛ا شمي آدهزأ . ؛لؤحم؛إو أنمحم وهو لكم أس يعير 
/؛حدإؤ، أبوهم ، ١١٥آلمررثثاشك . لبمععمئث شبمكم وشنح بم>يرل يأت 

أنقة وا آلمثديو ^؛Ju ^i>،لأيه إدش ثأف  ١١٥١١٥. نثتدون أن أولا يوسف ريح 
التآ أش من آعالإ ١^، ئطز أءلا آلم دال _«؛، %^١ ؤنهوء عق أك؛نه أكر ثآت 

أنتثفرسؤل ، ١١٥. •>طقيرن َئ إئ١ دوبآ يا آسثعفز قأبائا ^١ ١٥و تدركن 
ثنبمادإقء ءارئ دوسق ^؛، د-ثلوأ ثئثا . أؤمر آكمؤر هو إدج رو  'م

،١١٥٥نجدار لم و؛ئريإ أتمث)، عله أبهيته ؤدئع . ءاييس أح ثآء إن بصر أد-غالوإ 
ألبميثن لحم، إي يآ تنس ومد حما رمح، جعاثا مد ئل، ثق رءبى ئأويث هدا ثأ؛ني 
لت\ٌث رق إن إ-حؤئ وبس ؛يه، ألثثلئ ، ^؛١ أف بمي ين ٢ أثدول ثن ؛ ٤٤ؤءآل 
يأولثن تلئٌ من ءاب-غا ءد ييب ه @ ألمكم ألُيح م؛ إلإ ينآء 

وآنحنيرمسإثا ودؤه وألأير} آيوتا ؤ، هلاء أنت، وأ'لأرما ألثثزُن، ^١ ١٥أ'أقادسط 
[.١٠١-٧٨]يوثذ: إلثنلجثزه 

وعبرة:رح ش. 
رئتك،إدL «نأءتقاثنأ ل؛ءددا فخد َك-ثرا شْا ب لمأ ]ن ألمنن كآما ^٥١^١ )١( 

.وداءتهاانتجا. تدفعها )١( 

ممب.ولا لا-انب )٢( 
تخرفون.)شدون(! مم، عرش من حرجت )٣( 

؛انة.جود وهى يه.1 تليق بتحية حيوه ( ٤ ر 

ازب.ره( 

ى.وأغ افسد )٦( 
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أفتنوفد يوسف، أحي رحل في المحواع وجود وهو الحادين، ذللئ، وقع لئا 
ماوتذكروا اصطربوا، ذه= يوحد أن رحله في المواع وجد من حزاء بال حوة إلا 

منمرة العزيز؛ تعطفون يغأحذوا عليهم، الميثاق وأحده أبيهم وصية من كان 
آحادفهجهة من ومرة لخدمته، الولد هذا أعد وقل كبير، شيخ وأنه أبيهم جهة 

خذيا أن العزيز من طلبوا وقد آلممحسنسه، ,ين >ذثاك> إما ؤ ت له وقولهم ط وشماتله 
أللهاد ؤمعت لهم وقال، ، ذللث، من بشيء يوش مح يفلم بدله رهينة منهم واحدا 

رجلاناحذ أن من معادا بالله نعوذ أي• ، متنتاوجيئا من الأ ثاني أن 
عنده.المتاع وجدنا رجل مكان بريقا 

ظلماذللئح وكان المتهم، وتركنا البريء أخذنا نحن إذا ة؛لنننوى؛ا< إدا ^إيا 
ظلمفهو فيه، أخذه فجزاؤ0 رحله في الحواع بوجد الذي أن فنواهم بمقنفن 

يوش.به أفتوا الذي مذهبهم ب، ح
قبولهوٌن الُريز من وا يئفلما أي• ، نحياه حلصإ *ته 'آنتتشسإ ؤؤةلما 

منبحيي حد إلئ العزيز من وا ينفلما أي• للمبالغة؛ والتاء ين والثفامحبم، 
فييكن فلم هؤلاء أما الأمل، من شيء عنل*ه ويكون الإنسان ييامحى ففد 

خالصينالناس عن وانمردوا اعتزلوا عياه ءؤ-كتلموإ الرجاء من شيء بأسهم 
لمناجاةمناجنا نجيا فوجا أو نجوى، ذوي أي■ ؤءمبماه، أحد يخالهلبم لا 

فيهوإفاصتهم قواهم لامحتجهاع ه، نفالتناجي كأنهم تمحضوا أو بحفنا، بحفهم 
جور،رجل تقول؛ كما وحقيقته، التناجي صورة هم أنففي كانهم واهتمام، بجد 

.عدل،ورجال 

لأبيهميقوون وماذا يذهبون؟ صفة أي على أمورهم تل-بئر في تناجيهم وكان 
حادين،الحادينح، لزللئ، الإخوة ارتباك صورة لنا تمثل والأية أخيهم؟ شأن في 

يوسف،فقدوا أن بعد له فاقدين أبيهم إلئ ورجوعهم الصواع، في أخيهم حجز 
توسّلواأنهم ذللئح وآية أفكارهم، وثنت، أذهانهم شغل قد العمل ذللئح أن وترينا 

الناساعتزلوا مهمتهم في ينجحوا لم فلمّا عليه، التأثير أّباصح بكل العزيز إلمح، 
يه،واهتمامهم التناجي، ذلك علئ إقبالهم لفرط وكأنهم يتناجون، وأخذوا جاسا، 

•نجوى انقلبوا ءله= وحرصهم 
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ماقو ومن أممي من موبقا عخنلإ أحذ ئد أباؤ أنك تدرأ أيم >==سارهم ءؤءا)ا 
ثررهن زإ أممت قذتقثآ أو بآ ي ئأدث حئ ألارص أنج مأن يوثم< j، يئم 

الذيالموس بذلك معا فيهما أو العقل في أو المس في كبيرهم يذكرهم 
تىتزممأ تنون ثئ ننظم أمحلم ^^٠ قوله؛ إلئ يشر وهو أبوهم عاجهم أحذْ 

■بماط أن إلا يب؛ نّأّءا أم 
بعدهاوما وهى مصدرية، فيه ما يوثئإه ق ئيلثم ما ثل ؤو*ن ونوله• 

قبلونع أي قبله؛ الظّرف ت وخبره ، بالابتداء الرمحع محله مصدر تاويل في 
فوله!وهو تعلموا، ألم مفعول علي عطئا الصب محله أو يوسف، ني تفريطكم 

قبلمن وتفريعلكم ا موثئا عليكم أبيكم أخذ تعلموا ألم قيل؛ كائه ءؤأ)ك^لأ 
فرحلتموهما هذا قبل ومن أي* اسمبا؛ موصولا ما تجعل أن ولك يوسف، في 
أماوالمقدم، اللفح وهو الفرحل من الحطيمة، الجناية من يوسف في قدمتموه أي 

والإهمال.التقصير وهو اكفريهل، من فهو قبله ما على 
أبوهم،علّيهم أخذه الذي الميثاق بذللثح يذكرهم كبيرهم أل والمعنى 

المحعوبهمن بلغتح المسالة أل يريد عليه، وحنايتهم يوسف، مع بقتهم بسا ويذكرهم 
فيه بح يح ئأدث حئ ألاوض أنج ءؤد؛ن بقوله؛ عقبه ولذلك عقلينا، ميلنا 

يدهمن بخادصه أو أحى'ا أخذ ممآن بالأنمماف أثن ؛مح؛ ^١^ إليه الانصراف 
بالعدل.إلا يحكم لا لأئه ؛ ألكارك؛ا< حم الأسباب من بسبب 

وماعلنئا ينا إلأ ثإاّتا وما ثنق أتنك ^١^ كأناة هقولوأ }نم إق 
وتئ'بما آثتا اق ؤإلمثئ بما قطنا أؤ أثثنته ونثل . -ح!ذطار؛ ثتف محكنا 

وقالأبيه، إلى يربع فلم بمصر وبقي رأيه انفذ الكبير دللئح إل أي• كنددوفه، 
بناءالرقة إليه نب وقد سرق، اينلئح إن أبانا يا له فقولوا أبيكم إلى ارجعوا لهم 

الملكقول في ّرق أو وعائه، من الصواع استخراج من ساهد ما علئ 
الأخرعلئ الشبيهين أحد اسم واطالاق المرفه، يثبه ما عليه حلهر أو وأصحابه، 

جائز■
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البناءعلى الراء وتشيبي السين بضم لاسئقاأ قرأ آئه عباص ابن وعن 
،.^١١السر إلئ ب نأي ليشُول؛ 

وعائهفي الصواع روية من تيقنا ما بقدر أي• علعناه، بم1 إلا ثأدتاأ ^^١ 
الغيبفال الخفي؛ للأمر كنا ما ت أي حتغط؛نه، إلسس< >==حا ءؤرما 

ماأو يشعر، لا حيث من رحله في دس الصواع ولعل —تعالئ—، الله إلا يعلمه لا 
وقولواالتهمة، إزالة في لأبيكم بالغوا ثم الموثق، أععليناك حين سيمرق أنه علمتا 

•ه لمنيمل ورثا مإ أئلنا ١^؛ ؤألمت متا ًكنا أؤ أنمننه ءؤوسثفي ت له 
التفتيش،فيها وقع مصر، باب علي قربة ومل: مصر، هي القربة قيل؛ 

القحة.بكنه يخبرونك، وهم -جميعهم هؤلاء محل والمراد القافلة، والعير؛ 
 )٠ )٢Jيهريأنيي أنا أثه عش جبز^ نمبر م' ت؛قلم سؤلئ، تق ؤه

أردتموه،أمرا كم أنفلكم ت، زينأي؛ .ه، انحبمكير آلئلير هو :ييعا 
فحبرأو جميل، صبر فأمري أي؛ لجزه، حنا؛ القبيح لكم وصورُتا 

الزىهو الجميل والصبر العصسّبح، الوقت، ذلك، مثل في يحنع شيء أمثل جميل 
عز؛ؤ ، ١؛^^< إق ؤحزؤآ بؤ ؤآؤإ ؤإئما قال؛ كما للمخلوق، فيه شكوى لا 

بمصرح تخلفالزى والكبير وأحيه، ج، بيوسفأي؛ جمع—اه، بهز يائيي أن آثه 
ءاؤآ-لكمهوالأسف الحزن في بحالي آلتل>ه هو قض منه وحجلا أبيه س حناء 
ومصلحة.لحكمة إلا ؛ذلك، يبتلني لم الذي 

كظيثِه•،ئهو أنمن يى مناْ ثأيقث، يوّش عك ي؛تأسما ؤبمال، عنم لوك حمؤ 
حتىعنهم ناحية في انحاز أو به، جاووا لما كراهه يعقوب بنيه عن أعرض أي؛ 

مثلفي الماس ص المعد الرحل يختار ما وكثيرا الجدع، بمغلهر أمامهم يظهر لا 
لألف،با وقرئ المتكلم، بياء آ أسفي ريا قرئ؛ ه، نفعن لينئر الوقتنح ، ذلل

وأوانالث،،وئتلئ، فهاوا احضر له بقول وكأنه أسفه، ينادي الياء، عن المنقلبة 
ارزءأن مع أخويه دون يوسّنس، علئ تايفج وقد المحزن، أشد هو لأسف، وا 

معا يل. جل ل ين لم يومف، ررء أن ليرينا أثرا، وأفلهر النفر على أشد الجديد 
الرزاياأصل كان يوسف، قي الرزء ولأن رآه، رزء أكبر وأنه عهده، تقادم 

)_^(ذ.■ LJاج،ع في اظِد )١( 
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دونأخويه بحياة عالما كان ولأنه الكل، على أصما عليه أصمه فكان الأحرى، 
.يوسمحا حياة 

محقالبكاء أكثر لما إئه ٠ أي َكفره، ئهو ألمن يمحى تناء ؤوايق-ئا 
عالئالغيفل من ممللوع وؤَكظيصه ، بصره فضعمؤ بياصا فجعله عينيه سواد 

وهوشده إذا السناء كظم من مفعول، بمعى نمل يسوءهم، ما يظهر ولا أولاده، 
إياه.مفلهر غير لحزنه ممسالئ، أي ت كاظم بمعنى وَكظيذره أو مملوء، 

العميق١لحزرا ويحزر، الشدائد، لهذه يعفوب الله نبي يتألم أن ش صير ولا 
بأنهمالصالحون ويمتاز واستعداده، الإنسان طيع هده لأية الأحداث؛ لتلك 

بكىولقد بحن، لا ما إلئ به يخّجون ولا حزنهم، في ربهم يغضون لا 
تدمع،والعين بحزن، القالب إن ونال؛ إبراهيم، ولده على ه الله رسول 

بشروالأنبياء لمحزونون، إبراهيم يا لفراقك ؤإنا ربنا، يرصي ما إلا نقول ولا 
للمصائب،والتألم والفرح، الحزن من الناس صائر 'على يجري ما عليهم يجري 

بالعم.والاستبشار 
•آشئ4 ض تمحن و نبجا ص ثئ نثق ئذًئث تنثؤأ ئأف ولا 

تولئالذين أولاده ليسوا ذلك قالوا الذين أن الأظهر رين; المقبعض بقول 
هر١١٥١١وهو أولاده، وأولاد خدمه، من الدار في كانوا حماعة هم وإنما عنهم، 

قالواالدين هم أولاده آن تحتمل والأيه عنهم، يعيدا وبكاته أولاده عن توليه من 
أمحقه،وينادي ؤإحوته، يومحف مع حفله ليندب تركهم أنه عرفوا أن واأد ذلك 

آله؛نإكإأثهيئح ئبخث أو حيا ثبخث حئ يوسف ئدصقر ئمتوأ وياف وحزنه، 
فيأد فوالحرصر يوسما، ذكر على يعقوب مكث، من التعجب، معنئ فيه ثم هو 

أرادواكالأموات،، ولا كالأحياء لا يكون حتي والحب، لاحزن والعقل م الج
وهيتهلك، أو الهلاك، علئ تشرف حتئ عليه، والبكاء بالحزن يوسم، تدكر أنك 

الأمر،لن، نفعلي هون له يقولون كأنهم ، يعمويب، الله نبي على إثماق كلمامحتف 
الهالك.علئ منفية فإنها نفاث،، وارحم المزن. ذلك ر واقتصد 

القثث!وىه. لا نا أف مى وؤلإ أف إئ ونزفب ني أدنوا إثثأ وئال 
لحفلمهإسراره علن يقدر لم وإذا هما، كان حزنه= الاسمان أسر إذا العلماء) 
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علئفيبثه صاحبه عليه يمبر لا الذي الهم أصعب فالبث بثا، كان لغيرْ= فذكره 
الحزنأذكر لا أيي الأيه فمعنئ الفريق، وهو الهث\ من ه، نفعن ليفرج الناس 

فخلوني—تعالئ~، لله أذكره وإنما الخلمق، من أحد إلئ القليل ولا الثديي 
منأعلم أي؛ ثدوزه، ما أف مرك ءؤوأءلأّ أصنع وما ودعوني وشكايني، 

أحب.لا حيث من الفرج يانتنى أن فأرجو تعلمون، مالأ ؤإحسانه رحمته 
ئأيئسلا إثئ أؤ ثغج بن ثاثثؤأ ولا ومحب بن مسثوأ أدميأ 

تعرفعلى بمتمحثهم بقوله؛ ناداهم . آلكفثيزه ألثوم إلا أف يغج بن 
مناطلبوهما ه وألهي يوسف من ،ؤمثتث>نوأ الأسلوب، بذلك وأحيه يوش أحبار 
بالثمر،المعرفة طلب والتمر! بالسمع، المعرفة طلب مع؛ كالتالحاثة؛ طريق 

فيوهو وأحبه، ؤ يومّفأحبار معرفة في ومواهبكم حواسكم أجهدوا ت والمراد 
أثوهرنج ين نأتثثؤأ الشن في كثر الثاني كان ؤإن بالجيم، التجسس معنى 
ئأنثسلأ رحمته أي؛ ،؛ الراءأ بفم الله( روح )من وفرئ ه، وتنفيلرجه 

لأفاوكفر؛ عنوان الله رحمة من الياس وكان ألكفثوزه، ألثوم إلا أف رنج بن 
ومثلهالمقدوراينح، بعض عن تعجز قدرته أن فيه بعتقي بربه، الظن ميء اليائس 

فيعنه الله نهئ قد عليه، ذنبه وتعاظم له، -تعالئ- الله قبول من العاصي ياس 
إفأثه نتن ين منمأ لا أنمِيم ءق ٧١' أمحن بجنادئ مح، ءؤ. "تعالئ"؛ قوله 

٧١٥عثؤ د-ءلرأ ؤ3ذ؛آ [، ٠٣: ألنجئرهأليمر نو إثم يعأ ألدذدب، بمفر أف 
إنثدأ نس ألكل تا مح، نزك،ة بمف ^!١ أقن ناذتآ تثأا آمر ثا؛ا 

إلئوعادوا أبيهم، وصية فقبلوا أي؛ مطوي؛ كلام هنا ألمثذبمه< أق.ؤتزى 
القول.ذللئ، قالوا عليه، لحلوا فلها مصر، 

حلفهممن بأهلهم؛ والمراد الطعام، إلئ والحاجة الفقر بالفر؛ ومرادهم 
إذاأنجيته من عنها، رغبة وبردها تاجر كل يدفعها _؛؛^^ بمشعل ؤو؟فنا 

ؤيدفعهوقه يأي: [، ٤٣]اكور: تاثآه بني( أق ن ز  'ج"تعالي-؛ قال دفعته، 
قليل،بثمن جئناك فقراء، قوم أننا يريد قليلة، ؛ ^_^^ وقيل؛ الريح، بواسعلة 

القراء١تتمحي الكامل انفلرت الاختيار. وهر يغنعها. البانون وانحن. محتادة. الراء بضم قرأها 
(٥٧٧.)
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الذيالثمن لكن حيث إلا يكون لا ذلك فإل ه؛ عقن! قوله• يؤيده وربما 
حفنا،هو الذي ت أي ، لتا ^٥١؛^، ت ومحوله بطالبهم، يفي لا قليلا معهم 

وزدناحقنا أعطنا ت والمراد محلتها، أو البضاعة رداءة عن بالإغمامحس عالينا وتصدق 
٠له أهل هم بما آدتصدتيأةه عنممحا أممت ءاؤإ0 علينا منك صدقه عليه 

جهةمن أتاهم أنتم إي ؤييه يومحث، تلم ما علمم هل )٣( 
هاأي* القول،، وقع عليهم ليخفف الاستفهام بصيغة الجمالة وصاغ ،١ 
الجملةيتمم أن وقبل وأخيه؟ يوسف مع عملتموه الذي العمل دللئح قبح علمتم 
نبحه؛نعلمون لا جتهلوئ>ه أنتي ^إد ت محوله وهي عنهم، اعتذار بكلمة ختمها 
يجرالاستقباح لأل منه؟ الله إلئ محتبنم قبحه علمتم هاي أي: عليه، قدمتم فلذلك 

إيثارامعاتبة، لا الدين، في لهم وتنصحا عليهم شفقة كادمه فكان التوبة، إن 
الكروب،فيه يتنفس الذي المقام ذللث، في ه نفحق على ~تعالى~ الله لحق 

أسبلها،ما الأنبياء اخادق فلله الموتور، ثار0 ويدرك الخحنق، المغيفل وينشنينر 
وأرجحهاإأوزنها ما عقلوهم ولله 

منشيئا رفع لعله أو الخطاب، من عرفوه لأنت لوا 
ظلممن عليه جرى لما تعظيما باسمه صرح أئأ ءؤثالا فعرفوه ملابسه 
إرأوصلتي والله الوجوه، أشنع على محللمتمون الذي أنا ؛ قال،كأنه إخوته، 

ولهذاترون، ما إلا صريتح ثم محتله قصدتم الذي الأخ ذلك أنا الخناصثط، أعظم 
أيقناوهذا يقول؛ أن مقصوده لأذ يحرفونه؛ لكنوا أيهم ْع أزه قال: 
أممه^١ ٢٠~تعار~: الله من عليه منعما فحار ، كنت، كما معللونا كان 

الفرق-بعد بالجمع أو وأحروي، دلوي خثر بكل عثأ4 
أجريضيع لا أممه مك رسجر بس من ؤ,إل؛ ٠ بقوله لث، ذلعلل نم 

التعذيبوعنى معاصيه، عن ويصبر اتقيتها، كما الله محارم يتق من 
الأخرة.محي ويثيبه الدنيا ني يكافئه بل أجره، يضع لا الله فإل التقوتم،؛ محبيل في 

منهم١ءتراف ل>نهكوأ،ه يتظنا ؤإن عكسنآ أثن ءا3رك نقر ثآممي >ؤدالوأ 
خاطئين،كنا أن شاننا وإي، المحسنين، وسيره والصبر، بالتقوى عليهم بتفضيله 

المجتهدقولهم: ومنه غيره، إر فصار الصواب أراد من المخمن الأموي: قال 
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لامرأتهالعزيز قول ويؤيده ، ينبغي لا ما نعمد من والخاطئ! ويصيب، يخطئ 
.١لمتعمدين ت أي ، بىينكت إقك لدئك 

تأبلا ألؤو-ميراه أنمحم وهو هم آس ينفر ألوم عثكأ دأري_، لا 
الراء،كون بالثنب من واشتقاقه ذنبكم، لكم أذكر لا المراد وقيل! توبيخ، ولا 

الجلد،لإزالة كاكجليد الترب إزالة ومسام الكرش، ظضة هو الذي الشحم وهو 
الهزالغاية ذلك كان الشحم وهو الترب زال إذا لأنه المرض؛ لإزالة والتمريض 
ويذهبالأعراض يمزق الذي الفني ش الد للتقريع مثلا فضرب والعجف، 

مفلتةهو الذي اليوم بكم أثر لا أي؛ للتشرب؛ ظرف الوجوم، بماء 
منتهىوذللئ، ألرحمتزه، آتحم ؤهو لكم آس بغيره؟ ظنكم فما التثرب، 

الكريمفهو راية ولا لهم، الله يدعو نم عنهم يعفو يوث، الله ض من الكرم 
إبراممبن إسحاق ابن يعقوب بن يوش الكريم• ابن الكريم ابن الكريم ابن 

وقالمكة، فتح بوم الكعبة باب يعفالتي أحذ هؤ الله رسول أف روي 
كريم،أخ وابن كريم، أغ -؛^١، نفلن قالوا بكم؟ فاعل أني تقلمون ما لقريش؛ 

اليومعليكم تثريب لا يوسف! أحي قال U أقول فقال قدرت، وقد 
أنميكموأمذ-ح بصمل يأب، با ؤنه ءق ئألتوه هنئا يتسمى آدهبوأ حؤ 

أيةلأية ا نعطيه ما وكل وحمانمر، روايات القميص في يذكرون 
.٠>ؤيأتحي صاحبه أن أمارة فهو يعقوب، الله لمثي معروئا كان قميمر 

لهويشهد محكما، صار أي؛ محكما؛ البناء حاء كقولهم؛ ؛٥٢^١ يصر أي؛ 
زمنبأن إيذان القميص لأف ؛ به-ٍ-ناإلئ بأن ونيل؛ .به، ؤءأندث قوله؛ 

منإلا حاء ما أبيه بمر وصعق مضت، قل الحزن ومدة انتهئ، قد المحنة 
أي؛فيسارنث-ه، أهلخفم ءاؤوأنوذ_>■ المث—، زال، ثب، الزال فمنى المحرف، 

■جميعا آله وئام أبي ياض 

)صري()\/لأ\(. الرب: ، U)، jU)؛/؛الصحاح: )١( 
بنيوسف الميم ابن الميم، ابن الكريم، ابن 'المجيم، ث ذال،' 5feالهي ص قبمأ، همم ا؛-,ن دن ؛ ٢١

(.٣٣٩)•الخارى: رواْ إرامم بن إّحاق، بن يسدي، 
>ْ/؛؛أ(.والرشاد: الهدى سل (، ١١٢٤))•ا/؛ْا(، المجرى: ني النار أخرجه )٣( 
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ئثيدوزه،إن لولا ؛وحث رّيح تحسد ١^، آلوئم هات أفز قثالي 
منيحياته المبنر الفميمر وتحمل يوسف إخوة تحمل التي العير حرجت لما أي■ 

أثمأي• ه، يوسف محبمح لأحد إذ أبوهم ود الشام إلئ ذاهبة مصر عريش 
منالشم بحامّة يدرك أن يعقوب الله لنبي العادة خوارق من وذلك رائحته، 

الغني،إلئ بونني تنثروزه \ي أولا ؤ إليها الشم ييبغ أن شأنها من ليس افات م
•أي ه، ألقدم ثثإ١ى نج، إثق، ؟ف ^٥١^؛ الهرم من العقل وإنكار الخرف وهو 
منيوسم، على تكابد بما الأول صادلك فى تزال لا عنده الحاصرون نال 

الأحزان.

كان،؛ كم.بميرا فرجع ئأردد ؤنهوء عق أتنته آلشر ءآ» أن ٠^٥٥ 
مدةتمفر ولم وجهه، ُهملى القميصر إلقاء لمجرد كان بصيرا رجوعه أل و١^١١هر 

الما أش ين ١.،؛؛^ إؤآ مظز أقل افإ ءؤدائ الحزن آنار من يعقوب عينا فيها تبرأ 
ورحمتهروحه من يامحن لا وأن بعباده، لهليم، ، بخلمه رحيم أنه فاعلم تشو>كه، 

إثمرن، لؤم أسير سوئل قاد . ئ?إيثك َكا إيا دوبآ تا أسمجز ثأبانا ^٥١٧ 
لهم،الله يستغفر أن منه ومحللبوا بح، بالينلأبيهم اعترفوا إره ألييالخمور هو 

.ذللثؤفوعدهم 

أسثآ; ان متن أن.نازأ نء\ل ك إقو ه بم، هك دَ.نلوأ ؤدLلثا )٤( 
وعانمهحعا؛أبويه، إليه خم وور،سض= هملى يعفوب آل لحل فلما أي* ءابثيإه، 

وصمعليه فيحلوا بعيد، بيت أو ٠ صيعه فير هو لهم نزل استقبلهم حين إله نتل• 
وسائلمن غيره أو طعام من يلزمحكم وما أنفسكم علئ ؤءامن؛نه أبويه إليه 

يدخلونهالا كانوا لأئهم مصر؛ ض بالدخول لهم إذن دلك قوله إف ت وقيل الحياة، 
الأمورولاة فرأى بمصر، حل الذي القحط سبيه صحً إذا ذلك ولعل بجواز، إلا 
المجاعة.عليها يضاعفوا لئلا الغرباء، يدخلها لا أن بها 

عليه،يجلس كان الذي الرفيع السرير أي: ألمنثي،ه، عز آبزنو >ؤورئع 
لمءؤوحنيأ كرمحثا أو محريرا يكون أن بالنم وليس له، أعد الذي العالي، المكان أو 

مجدةفكانتا —تعالئ— لله مجدا وحدانه لأحل خروا عبامحي: ابن قال نجداه. 
٣-



برادأو لقائه، على شكرا لله ومجدوا كالقبلة يوسم، جعلوا وفيل! شكر، 
ماولعلها التحية، من الزمان ذلك في عادته كانن، ما على التام التواصع بالسجية 

يجفف،ويوسف يعقوب الله نبي بمركز ١^^ هو هذا لأف انحناء؛ إلا كانت 
قننحأج كقوله: المرور، بمص باتي لأئه نوله؛ ذلك بعارض ولا 

ئأبتوعميانا صما عليها يمروا لم أي* [، ٧٣]الفرتازت وعن1اناه صنا عثها 
عثرالأحد الكواك-ه روية إلي إثارة حداه رذ جعلها ئن■ مث ين رءبى دأفيُ؛ن هذا 

لىأثن محادثة رويا الله جعلها قل- وتعييرها، تاويلها ثدلك له، وسجودها 
ناللأنه الجنح، في له ورميهم الإحوة لمسألة يعرض لم أل؛ّنيه ين متير اد 

وهيالبادية، من أي: آثروه، تن ئلإ ؤو*جأء ه، أثيم هوهأ ثرث ولا لهم 
النديمةالعظمة صاحبة ممر إلئ البادية من يعقوب، آل فيها الله نقل عغليمة نعمة 

ننخب، نإذ يوش؛ من تلصمح إ-ءوئه وبثن بيي آلثيعلن ثئ اي، بعز ن بؤ 
يردلم أنه من قلنا لما وحدهم، لهم يجعلها ولم وإليهم، إليه ووسوسته ^٧^، ١١

ويريده،يشاؤه الل-ي الأمر لأجل التدبير لهليف دثاُه يما ليه—ا رفح ^,،٤ تانيهم 
هرءؤِ؛ادة, بقوله! ذللئ، علل ثم والمحوابح، الحكمة وفق علن يجيء حتى ورفيق 
ألهث

علّهالله قفل يذكر آ^دت١ديثه ئأؤيل بن وعقني آلنللقا ين اتبمي ءث 
منءؤمنه كلمة فى ما يخفن ولا ممر، ملك، وهو المللئح من شيئا أءهلا0 بأنه 

^٠١٠^٠الأحاديثح تاويل من شينا علمه بان عليه وقفله الممر، وهضم الأدب، 
هوآلأحرق ألوتا ق وإ،ء ون بق ّمثال علن لا مما-عهما و؛'لأتفيه ألثثثت> 
ومحلتح،ما إلن وصلت، ما وناصري ولتي أنلثح ولولا شؤوني، ومتولي ناصري 

وألحنيغمنلما ولى ؤ الجمة والحوادمحنح المفللمة، الفتن هذه من حلصتح وما 
وألحقنيحدودك، عند واقعا ونهيلئ،، لأمرك منقادا أمتني أي: إلملحيزه، 
.Iإيغدإيوّفح قمة آخر وذللن، الأمم، من الهمالحين أو آباني، من ؛المالحين 

أنمنه بح ويهللوالأحرْ، انمنيا فى وناصره انمارينإ فى وليه الله أل فيه يعترفح 
لهم،أعدها التي منازلهم في ؛المالحين يلحقه وأن والانقياد، الءلاءة علن يمينه 
•لها وفقهم التي أعمالهم وفي 
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وماإثك مؤييه أئتب أباء ين وذتلك ؛ بقوله كعادته بوش قحة ختم ثم 
أنويريه محمدا نبيه بذلك يخاطب ه هلل ؤهم مم أمحما إذ دد1أم كث 
غابتالتي الأنباء من مصر ملك ومع العزيز، امرأة ومع إخوته مع يون قعة 
رسالتك؛براهين من وبرهان صدقك، دلائل من دليل وهي ، قوملث، وعن عنك 
صادقووحي الله من تعليم ولكنه بيوث، يمكرون وهم معهم تك>ن لم لأنك 

المعترون.بذلك فلعنر صدقك، عالئ وحجة ، للث، تسلية وجعله إياه علمك منه، 
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-تعال-الله إل سعإJبر١ا دعوة 

قص إكؤ نن يصقم ٠^ أثن آعيذوأ ثمويّ ماد ثعط غاهلم -أمأونمت ؤذ\ؤ( 
آلكاس، ثحثوأل وثُ وألمزاث ثآويزأ رنهظم ف بتنثه 

ًظشإن دم خ؛و د',ل==ظم إمث1حه1 بمد ألاوصن ؤس قسدرأ ولا لن1آئئلم 
؛١٠٥س أش عن وصدوك معدوذ صرط دأًفإ، ئئثدوأ ولا . ثوبجث 

َكاثكش مآئلرؤأ ءكر»طإ قيلا ءظقد إد نأدهظثوأ عوجتأ رث1نوده1أص هء 
ؤومحلنينه ده.ء وسلت أدكآ  ١٣١،ت=كم َكان وإن . أليسدن ءتقسن 

أسلإإِأأئن أتلا ،iJ . . ظعت حيت وهو يثثأ أش عذئم ثئ نيروأ  ١٢^؛؛
َهأوأو هاJ شأ ؤ كتودة أو رسآ ين تكن خحث\ وأدي يتئمب متثن قريهء ين 

؟وقو، يتخ أس ،قنأ إد س يشظم ف عيثا إذ ،٥١ أثو و أءثذا ثب و همة 
ربما؛^٧ أثب عز عئ >_J و ربما ويع أس 4؛ti أن إلأ ديآ 0مد أن تل 

بعلوجاءت وتفصيلها، أحباره، قهس مساق فى كلها ا مرة عشرة إحدى القرآن فى ،هؤف قبب ذكر ورد )١( 
قومهيذكر شعيب وكان لوط، وقوم وثمود وعاد نوح قوم من الله، اهلكهم الذين الأقوام عن الحديث 

م•
والدعوْ، لأحرة يا والتذكير وتقواه، الله، وعبادة التوحيد، عاى الأنثياء كساتر ءبم،؛ث نحيب دعوء ركزت 
الاقتصادي،الجانب في قومه أصاب الذي الانحراف على بالحديث، واختصت والاستغفار، يلتوبة 
انهاأجءبعقم في الانحراف وأن الحياة، شؤون لحمح الإلهين• اوصانة شمولية على *نقيّ دعوته رتوكد 

الهالأك.أسباب من سبب الكلي الانحراف مع التفصيلية 
)صو((. ١٠٧)الأنياء: رّالأت انفلر: 

.تنقصوا)٢( 

.فيهاوالتشكيك يائعلمن عوج ذات الله إل انملريق ممللمون )٣( 
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وبئ،ين َةئروا أون ؛ ٨٤١وثال . آلميبمف تر وأق ألم نثن تسا ، ٤١١٤^
®ثمحجى ئارم ؤ محدأ أؤظ ثيذثثء © محنحن \أ\ إ3ف قء ٣ محن 

©أس ث1نأُ؟آ ي ?ن ئ كذيأ أك 
مومعل ءاش ٣ ودتغث رق آبمتحم ثت وثاJ ء-4تإ توك 

ْا/-ي[.َىيثه< 

دهمرة؛رح شه 
الدارأو النسب في أخاهم مدين إلئ أرسل أنه —تعالئ— الله برينا )١( 

إلئالله يعثه حينما وأنه ءئجأث، إبراهيم ذرية أحد باسم سميت قبيلة ومدي' شعتبا، 
فيالرسل جميع شان عير_7ْه إلنو نى نؤ ما أق أعتدوأ يذوي ؤ لهم■ وده مدين 

صدقعلئ وبرهان حجة وباع، تن ثننه ؛ثآ،تحقم باكوحيد دعوتهم بدء 
شعب.دعوق 

القرآنفي تذكر لم لشعب المعجزة هده أو يرى من رين المغومن 
كلأن والأصل C ،جظ؛'ِ موض ومعجزة الناقة— ~وهي صالح معجزة ذكرت كما 

البشر.يمثله يؤمن أن شانه من ما الأيات من الله يؤتيه رسول 
لأنبياءا من *ما قال؛ ه النبي أذ هريرة أبي حديث من الشيخان روى 

أوحاهوحيا أوتيت الذي كان ؤإيما البشر، عليه آمن مثله ما أعطئ وقد إلا نبي 
ا-القيامةرا١ يوم تابعا أكثرهم أكون أن فأرجو إلي، الله 

المعجزاتتشمل فهي الحق، به ض ما كل البينة إف قال: من ومنهم 
ألخقيلقوله؛ الأول الوجه ويرجح العملية، والبراهين الكونية، 
ماعن مسا كان إذا إلا يمح لا بالفاء ١^ صلف فزن إلح؛ . . .نأوزاث4 

قوله؛علن معهلوئا كان ولو ،، uplisووجوب صدقه، علئ البينة وهو له ب هو 
.بالواو لععلف أهى= ؤآءسدوإ 

واحكم.اساّ )ا(
غيره.عن يه مستغنا فيه مقامه طال I بالمكان غز من )٢( 
الثدي.الحزن أحزن )٣( 
)عمرو((، ١٥٢)وملم؛ (، ٤٩٨١)ت البخاري رو0 )٤( 
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وقشلأ'ءظم، ١ الدين وركن العقيدة، أماس لأئه بالتوحيد؛ الدعرة بدأ )٢( 
إذاأشياءهم الماس بخس عن والهي باعوا، إذا والمنان اعل بإماء بالأم علمه 

كثانشانه فكان المعاصي، سائر من أكثر فيهم قانتا كان ذلك، لأف اثنروا؛ 
فيهم.فاشية كانن، التي الفاحشة عن قومه بنهي بدأ إذ قيقو لوؤل 

منهم،الضعف مواطن ليعرف القوم يتفقد أن الله إلن للداعي ينغي وكيلك 
.منهاوتنفيرهم عنها، نهيهم على ليعمل فيهم، المفشية والجرائم 

مألوفةولمست، يعرفونها لا منكرامحث، عن القوم ينهئ أن الفاضح الجهل ومن 
وتعرفهمعنها والهم لمدعاة المنكرات هن.ْ في الداعي كلام يكون وند لديهم، 

إلئداعية يكون أن ل، بد المكرات إلئ بداعية أشبه الواعقل فيكون لمها، 
الفضائل.

الداءيحرف الزى الق، ركز الأمة س الواعغل ركز إف القول: وجملة 
فمثلابعض، من أحهلر بحضها ولكن كثيرة أدواء هنا يكون وقد الل.واء، فيحف 
العقلمن فهل الجلدية، الاراض من الناس علث أحطر والأوبئة الحميات مرض 

ثمونهورا أياما معه يعيش أن المريض، جلدى يمرض الطبتب يعنى أن 
الوباءأنواع س نوع عن يتغاصئ أو الفتاكة، الحس أمراض ص مرض عن يغفل 
إوانياسإالأخضر علن رمقي بنشر، خن، 

وحرقالبهائم، ميم وتالزرع، تقليع الريف قرى في المفشي كان فإذا 
البيوتبين والبغضاء الخداوة وتأنيث، قتلها، الله حرم التي، النفس وقتل العائل، 
تأديبهمعلئ المعاون وعدم الموء، عصابات وماو.اهنة المهالة، وكتمان والأسر، 
المفشيهو ذللئج كان إذا الرشا؛ أحز علئ الحكام وممالأة الحكومة، بواسهلة 

هدْعلاج في همه يحمر أن ~تعالئ~ الله إلئ الداعي فعلى الريف، فرى في 
الجرائم؟أولملثح ص المقوس وتْلهير الأمراض، 
الخمر،ونريبج واللواطة، الزنا، مرض المدن؛ في المتفئي كان يإذا 
والفاق،والكدب، الزوجات، بدو أحدان واتخاذ المخدرات، على والإدمان 

علمئالكلام س يكنر أن الواعفل فعلئ اد، فص ذللث، إلئ وما المزانم، ، وضعف
الجرائم.س المؤع نلائ، 
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منالزؤخ بمفة الناس ليه مهنا القاهرة محي واعغل من سمع أن المضحك ومن 
سوىجوانبه بين يضم لا أئه يعلم وهو سساجدها، من مسجد أكبر في الدودة 

درجاتهم.ف احتال على الحكومة مصالح قي الموظفين 
لهصله لا مكان في اللغو ذلك أمثال الواعفل مجن سمع أن المضحك من 
وأخذالريف، لمرى كان الواعظ أف ولو الواجب، بدلك لأهله ولا بالمزارع، 

لثروةالأول العماد هي التي الزراعة إزاء الواجب بذلك القيام على الحكام يعاون 
ممولينه الشكر، الناس ومن الأجر، هذا عمله على الله من لأستحق دح بان لا 
هووهل يعنلهم، ممن مركزه يحدد ولم نفسه، قيمه بعرف لم الشديد سمح ألا 

اللهسيحاسه جدى بعمل قائم هو وهل مهرج، أو الناس، أمراض يعالج طيب 
ومظاهر؟رسوم مجرد هو آو عليه، 

فيالأمة بحياة يتصل لا الذي لوعغل ا من لنؤع ا دللثح سمنح الأمة أل الحق 
بعصنائمة أن والحق كثير، ولا قليل في لا عابا، وصنا وعلومها قها، أحاد 
.لذئبح ا من الشاة نفور لوعفل ا ذللثف ص نفرينح هى إذا انعذر 

دواوينعلئ عاكفين يزالون لا المساجد حطباء ص الأعظم السواد كان ؤإذا 
فكيفحالزمان، غير وزمان ا لجيل ا غير لجيل وعملت، وقتها، وانتهى زمانها، فائت، 

بمايشعرون ولا نحس، ما حون لا بقوم نعد وكيف الخهلباء، بأولثلثح تنهض 
ملوبأ في يصوغونها ثم الفكرة، الديوان س ياحذون ليثهم ويا آلام، س نشعر 

يولونهاأخذوا ثم عباراين، س الديوان في ما حفظوا أوليتهم طلي، وقول جزاب، 
فيالديوان ووريقات المنبر، إلئ منهم الرجل يصعد الأسف مع ولكنهم للناس، 

انتهتححيثح إلا يرفعها لا الوريقات، في عينة وصع لخحلبة ا أوان جاء فإذا ط جيبه 
الخلبة.

موضوعهفي البالي الواعفل ذللث، ص يرجئ ٧^٠^ صائح أي بربلثا؛ لي فقل 
ماتفهم أن تستطع لم التي الهلائفة هذه من يعللبونها للناس حياة وأي وشكله، 

جذابة.طلية بعبارة فتوليه أداءه، تريد 
خائبطبائنا لرجعنح الضعفاء أولثلث، سان س تصالح أن حاولت، لو وإئك، 
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وقد، منين ثمان مند طبعته الذي والوعظاا الخطابة ررمفتاح كتاب فهذا 
الطريق،له ومهدت والخهلابة، الوعقل فى الارتجال باب عقل للوا فيه فتحت 

ماكل الكتاب في فجمت التسهيل، حدود أفقس إلئ العمل ذلك له ومهلت 
والمنكراتوالاحادق، والمعاملات، العيادات، أبواب من الواعقل يحتاجه 

وأحاديث،الكريم، القرآن آيات من سبه ينا ما باب كل في جمعت ثم هرة، فنا لا 
إلئوئلمت، مجمله، وتبين غريبه، تشرح تعليقات بحض عليه وءإقنا ه، الرسول 

لجنةعلى عرض أن بعد الكتاب ذلك طثعّتا المختلفة، أبوابها في الشريحة حكم 
الوعاظبها تعين يمادة يكون لأن صالح الكتاب أن ومرأّث، العلماء، كبار من 
نسخةألف منه فأحدث، الأوقاف وزارة علئ عرصئه ثم ومواعفلهم، دروسهم في 

حعلبته،منه يخضر للواعغل مرجعا ليكون وزواياها؛ اجيها معلى ورعئها 

•درسه على به تعثن وب
يكنلم ثم الكتاب، مواصع من موصؤع في يخحلي، أن أراد الواعقل أ0 ولو 

العملذلك لكان = أحاديث، من معها وما الكريم، القرآن آيات يتلو أن إلا منه 
سيناالأيات المز أصاف إذا ، فكيففيه، يخطن، الذي بالموصؤع ملمة حعلثة اليسير 

•ر والفلعلى ١ من 

نهقةسيعمل الكتاب بال مقتنعا الأوقاف لوزارة وقدمته الكتاب ذللثف ظبعتخ 
عليوالجموح الوعفل، هو الوعفل الأسف، مع ولكن والخهلا؛ة، الوعفل في واسعة 
عندملش والكتاب ، أثيم بالغ الخهلباء دواوين على والتحويل الجمود، هو القديم 

فييركن، البالي، الحصير من قطعة أو الأوقاف، عهد من كعهذة اجد المأئمة 
المسجد.زوايا من زاوية 

أنعن الضعف بهم قعد الذين الأئمة أولئك هم، كله ذللثح في والعلة 
تافعلما معهم ت، فعللو وإئلثح بح، اليأممن يناسبه ما له فيعدوا الزمن، يجاروا 

.سيلا لن.للثا ت وجل. ما أساليبهم من تغير لكي 

الموكواعتمد م(،  ١٩٨٦)ت(.  ١٤٠٦)عام ، رمت، اس يي الم اوِامم دار طبعة منها ٠ ارن| ض عدت طبع 
منطائفة موصؤع كل وتحت مراصح، عدة كتاب كل وتحت لكتب، يمه تقعلى الكتاب في 

)عمرو(الكتاب. نهاية إلن وهكذا الأحاديث، من طائفة تتلوها 
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مننحب ما 'يلئ منهم القليل كان وإن الماحي أئمة جمهرة في رأينا هذا 
وأمراض،علل من بهم بلم وما ظروف، من بهم يحيهل لما ومهم ونشاط، قوة 

بمامضهللعا لممله، موديا الأكثر أو الجميع فيصح القلة، تلك تتغلب أن ونرجو 
وواجبات.مهام من به الله كلفه 

أئمةفي أملنا فوق جملته في فهو والأقاليم المراكز وعاظ في أملنا أما 
ودنياهمبدينهم بصيرة على الله إلى يدعون ممن يكونوا أن ورجاونا الماجد، 

حهلاهمالله دل يوأن الجسر، من الروح بمنرلة منها يكونوا وأن أمتهم، وثوون 
صرهم.بنا والأحد مهمتهم، في اعدتهم ملالأمور ولاة ويوفق 

التطفيفلأي والميزان؛ الكيل بايفاء قومه شعيب الله نبي يطالب، )٣( 
أكدؤ( للتقضن ت فهال، بالويل، المهلففين الله توعد وقد فيهم، ثائعا كان 

أممأولإك يقن ألا ^١ محيرون وومئم أو أوثم ك؛ وإدا و بمقمذ أض عل ١^١ ^١ 
لأيات١ وفي ؛-٦[، ]المطفضن: ألمفيذه لأَت اتاس موم يزم و عظم . مغومة 

حقه،امتوفؤل موزويا أو مكيلا الناس من أحد إذا الرجل أن وهو ١لتهلفيف، بيان 
لأنا يوجد رديء، حلق وهو والميزان، الكيل أحر وزنهم أو الناس كال، ؤإذا 

نوعاالكيل؛ من نوعين يعملون فتجدهم منهم، التجار مبثمّا ولا الملمين في 
لهلةممن حوقا الممل لخللثs الوصول تعليعوا يلم وإذا ، للببع ونوعا للشراء 

القديمة.المكاييل عندهم تقون يفائهم الحاكم؛ 
ذللث،يستبقون الجا.يدة؛ المكاييل عن فتنقمر القدم، يتآكلها أن فيها والشأن 

إلئفيعمدون شرائهم في أما باعرهم، هم إذا به الناس ليكيلرا المكاييل س النؤع 
التجارإليه يلجا والخديعة، المش من صرب وهو ، بها ليكتالوا منها الجديد 

سنزعها كما التجارة، س البركة الله ننع ولذ.للثج • والمزانتع الحبوب وأصحاب 
الأفات.عليها فشل الزرؤع 

توالبخس أشيائهم، الناس يبخوا لا أن سعسبح الله نبي عنه نهاهم ومما 
و١لمعدود١ت،كالمواشي والموزون، المكيل من أعم والأشياء النقحس، هو 

ويشملالحقوق، بها تنتقص التي والحيل والغش المساومة، في البخل ويشمل 
فأكثرالزمان هذا فى فاش دلك وكل والفضانل، كالعلوم المعنوية الحقوق بخس 
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العلمأهل وأكثر ويشترون، يبيعون فيما مخسرون مطممون، باخسون التجار 
عتلما٥أ ما غيرهم على وينكرون صنفهم، لحقوق بخايون السياسة وكتاب والأدب 

والغرور.والحد البض بباع—، الله 

نخإذا الأستعمار، ودعاة السياسة رحال من نراه ما البخس، أنواع وأكثر 
العلميةالمكانة من وأحلو٥ التماثسل، له ووضعوا بنكرام، نادوا رحل فيهم 

جماعة،أو قرئ احتلوها التي البلاد ض نبغ إذا أما يستحق، حيث، بامية الأو 
العلمض مكانتهم أنزلتهم جث ينزلونهم ولا بنبوغه، لهم يعترفون لا فإيهم 

منحهموما مواهب،، من الله أعهلاهم ما ويتنامون عنهم، يتغانحون بل الثقافة، أو 
فيبهم أحد يتأمئ لا وحض النبوغ، ذلك فيهم يمولن، حنن وحمانص، مزايا من 

إلزالستءمس يلجأ ما و بها، قاموا اض واكفصات ، سالكو0 الذي الطريق 
هيالناحية تلك شأنه؛ من والحط النابغ، تثبيط سوى أحرى ناحمة من البؤح نتل 
بصلة،مواهبه على يمت لا بعمل ويشغله فيها، نبغ التي الجهه عن يصرفه أن 

تلكفيه ليميت، إداري؛ بعمل يشغله فإنه ا مهندس رجل البلاد في نبغ إدا فمثلا 
نبغؤإذا ، واسعا١ وحيرا كبيرا، نفعا ورائها من البلاد ترجو اش الهندسة الناحية 

العمل،ذلك يثبه ما أو كتابي بعمل المستعمر شغله الكيمياء علم ش رجل 
بعدأثرا ويصح تجاربه، وتنتهي معلوماته* تتأكسد النابه ذلك على الأيام وبمرور 

اللهقاتل ألا فائدة، عبقريته من تستفد ولم شيئا، نبوغه من البلاد تجن لم عبأن، 
Cأبنائها نبؤغ من البلاد حرمان في الأولى العلة هي فإئها ؛ وأغراضهاالسياسة 

تحملالتي هى فائها السياسة؛ الله قاتل رجالها، نمران وبين بينها والحيلولة 
إذاالمستعمر فال قيمتهم؛ وينقصهم حفهم، البلاد أهل يبخس أن على المستصر 

عليهمبما ويقوموا ط دفتها يديروا أن واسئهالهم يالنبؤغ، البلاد لأهل اعترف 
وتركالجادء، بوجوب الحجة نمه علمن أقام فمد وتكاليمبمً أعمال من لبالآديرم 

.وأصحابهالذؤيها البادئ 

أنواعمجن حفي نؤع أشياءهم الناس الأستعمار رجال بخس من بقي 
النبؤخذلك شراء هو لنؤع ١ ذلك الناس، من الخاصة سوى له يفطن لا البخس، 

لمبؤغ١ ذلك، شراء عليها، مستطير شر هو يل البلاد، منه تستفيد لا زهيد، بثمن 
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بالخيرالأمن علن يعود فيما الجدي التمكير عن أصحابه وشغل اعيرة، بالمناصب 
فيبانه أحس متئ الرحل وإن الرحل، أوقامحننا حميع تشغل التي الخاصب بتلك 

الرجلأحم متئ ونفوذ؛ شطان ذو بانه وشعر حما، مالأ عليه يدر كبير با منم
بقاءفي يفكر وأصبح أمته، نحو عليه بالواجب اصه احصعفح اس، الإحذلل 
استعمالفى يأحد ذاك وحين اب، ح، وألفانا حله ويحمل المنصب، ذلك 

إلئوما أبوابها، من البيوت ؤإتيان الأمور، فى والتؤدة الحكمة يسمونه فيما نبوغه 
والهزيمةوالخور، ، الجثم■ طياتها فى تحمل التي ولة المعالكلمات من ذلك 

الوامع.والفوذ الجم ل وان الكبير، الخص، سلطان بفضل ذلك كل والتردد، 
داتماالمحمرين أن ، لعرفالإمعان من شيء فيها نغلرة الإنسان نظر ولو 

وصممأفواههم، كم يضمنوا كيما ، لمناصت، با فيكبلويهم الأذكياء إلى يعمدون 
تثبين،في مستخدما وذكاؤهم عليهم، لا لهم نبوغهم يكون وبدللئ، آذانهم، 
بقانهم.وشرعية أقدامهم 

الماصأموال وأكل الظلم بأمحها4 بمد آمح، 4 محدوأ ^ولأ )٤( 
والأدابالأحلاق اد ؤإفوالأعراض، الأنفس علن والعل.وان والبغي بالباطل، 

فقدالفلام، وعدم بالجهل العمران اد ؤإفوالثاطنة، الذلاهرة والفواحش بالإئم 
إصائحمن ومكثهم الخلقة، وكمال الفطرة، بنظام البشر حال ~تعالئ~ الله أصلح 

منالأرض حلق في أولع وبما والجوارح، العقلية القوى من آتاهم بما الأرض 
الفطرة,مكمادت مم■ الرمل به بعث وبما الحكيمة، المنن 

فياد إفهو العداوة ومناصبتهم الرمل، دعوة عن الإماض أو إلئ يلفتنا 
فيالناس بسعادة جاووا إيما ~ عليهم وسالمه الله —صلوات الرسل لأف الأرمحض؛ 

ليحلواحاووا الصالحة، والأعمال المرضية بالأخلاق جازوا ودنياهم، ديتهم 
إلىدعوه هي الرمل دعوة دامت وما الخبيث، عليهم ويحرموا ب،، الطيللناس 

جرءؤد'لآلآ لخير وفساد الأرض في فتنة عليها فالخروج الأرض، في الإصادح 
لبنكمفي لكم حم هو أي؛ ونهي؛ أمر من تقدم ما كل !، ؛١٢الإشارةه لم 

لكم،نافع هو بما إلا يامركم لا ~تحالئ~ فالله إمحات، ، تكليفيكن لم و؛-نياكم، 
وقولهلأعنتكم، اء ثولو عنكم، غني وهو بكم، صار هو عما إلا ينهاكم ولا 
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يعدولا الذي المشرع وأنه يالله، إيمانكم مفتفئ أن يريد تيياأك*يم تم كنُؤإن 
إلاء-ليهم يحرم ولا الطيب، إلا للناس يحل ولا والمصلحة، الحكمة حد 

عندمن به حاء ما بجميع والعمل رسوله اتباع الإيمان ذلك مقنمل الخبيث؛ 
الإيمانمقتص بل الرأي، بادئ منفعة له تغلهر لم أو الهوى، حالف ؤإن الله، 
فوائدهله فنحصل لمصلحته، مناف أنه المؤمن يظن فيما حتى الرسول، انباع 

ذللئ،علم إذا ، فكيفومننه، الله حكمة ث، ؛حلها علة أنه يعلم لم ؤإن ومنافعه، 
وأسراره,حكمه على والوقوف الدين، فى ؛التفقه 

فيفنراه كثيرة مواهلن في الشرط بهذا التقيد ال،كريم القرأن في عهد وقد 
^٧^١ت ويقول، ن، لإيما ا أصل فى ورمول، رسول، بين المفرقين يؤنث، البقرة صورة 

أدم،نئو ورأءث بتا وذئررث عيتا أنزل يثأ مبق ئالوأ أثه أرأ، يتآ ءامنوا لهم ِنو 
[؛٩١لاوشرْ: مومنيرىه< َفم إن نز من ^آثب أمآء ثنلوف شم ءل معهم لما مثنما 

منرسولا يفتلوا لا أن الكب من عليهم أنزل، بما أيمانهم مقنخئ أن ليريهم 
وألإمح،و\إةوكيأ هل من رمل حاءكم ئد عمران آل، سورة في ومثله الرسل، 

[,١٨٣ت عمران ]Tj ه صني٥،^ كنتن إن هتلتموِ يش قنتر 
منمائدة إنزال، عليه اقترحوا وقد قومه يعظ وهو ئةآّ عيئ الله نبي وترى 

مقتضئأن يريد [ ١١٢ت ^٠ ١٠١١]موينتزه حكنتم إن أممه ؤأدذوأ ت لهم يقول، ماء، ال
أممهءؤئاظماً يقول! الأنفال، سورة في الكريم القرآن وترى تحرحوني، ألا إيمانكم 
مو0نيم,كتر إن ورسولهٍ أس وألمعوأ أينآءظم داث، وآصيحوأ 

منالرسول بإحراج وهموا الأيمان، نكثوا قوم قتال على يحرم وهو وترا٥ 
أحقظق أممفثونهئ حؤ ت التوبة سورة في لهم يقول بالعداوة، المؤمنين وبدووا بلده 

[,١٣]ي: موبرقه< َقئر إن محثزث أن 
بمايذكرهم وأحذ ، بالإفلئ، حاووا الدين وعقل أن بعد النور سورة ش وتراه 

بالزنا،الرمي، قمح، والأح~اءل الخير، ظن من المؤمنين إخوانهم نحو عليهم يجب 
عفليم؛عذاب فيه أفاضوا فيما هم لمعليهم الله فضل لولا انه الله بين أن وبعد 

,مإمن\بما؛ة َكام إن آبدا لمثلهة مؤدإ أن أثه ءؤيxفلكم لهم يقول كله ذللث، بعد 
العمل،إلئ النفوس حفز الشرط هدا من الغرض أن تعرف كلِه ذللث، من 

ماإلا للناس يئمئ لا —تعالئ— الله بان آمنت، فد دامت، ما الامتثال إلئ وسوقها 
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المحط،العلم تشريعه اص أمحدام وما ، إعناتها بتئربعه يريد ولا الخير، فيه 
ليعهليهه نفله أسلم الأطباء من بهلسبإ وثق إذا منا الرحل وأن العادلة، والحكمة 

كونوقد يريد، ما لأسالسب، ا من معينته نظام على ويدحل ثاء، ما الأدوية من 
ليبترللطبيب، ه نفالرحل بلم بل المريض، ذللئ، علئ العاجل القفاء دوائه في 

مهلمثنا،راضيا العلبيب، عاى المريض يميل ، بتره عن له غى لا أعضائه من عفوا 
البترعملية على ويحير الممصل، وعلاجه الر، دوائه اغة امحننقه ؤ يكلفسثم 
العلسب،بدلك وثق لأئه ذللثج كل الباطة، أعضائه من عضو إحراج أو الطن بفر أو 

قادرلإله ه نفلم يأفاد العلب،، ضاعن في البضاعة القليل العلم، الحدود 
يعرفهلا ما الواسعة، والحكمة الشاملة، والقدرة المحيهل، العلم من له حكيم، 

يولث،ولم للخهلا عرضة ~وهو بالعليبح الأيمان كان إذا مواء؛ به يحيهن ولا غيره، 
هنفعلى فيحرم ه، نقيسلمه أن حد إلئ بالرجل يصل قد القليل" إلا العلم من 
أباح،ما لنفسه ويبيح العلبيبه، عليه حرمه ما والشرو؛اين، الاكولأدتv أنواع من 

إليه،كون ما أشوق الأطعمة بعفر من محمى وهو الشهور أو الشهر يمكث، وقد 
أعلئ~تحالئ~ بالله الثقة كون أفاد عنده، كون ما ألد الأئربة بعض ومن 

أوامرإلئ الاطمئنان فوق وتحريمه تحليله إلئ والاطمئنان الثقة؟ هده من وأغلئ 
ونواهيه؟العلبيبط 

والثقةببعض، بعضهم الماص إيمان من أعفلم ~تعالئ~ بالله الإيمان إف نعم 
وعلئوأشد، أثوى للخعلا= يتعرض ولا الباطل، يأتيه لا الذي الله بنشريع 
فىالله حكمة قفه فإن ، ووعيده ووءل0 ونهيه، — —تعالئ الله يامر يثق أن المؤمن 
جهلهيجرمنه ولا ، فقهها علن فليعمل حكمته جهل ؤإن فضله، فدللثح تشريحه 

فهمعن تغنيه الشارع بحكمة المامة ثقته فإن جهل، بما العمل يلخ أن بالحكمة 
حكمته.جهل الدي للباب الخاصة الحكمة 

منركب، فذ دواء لك يصف العليب، ت لدللن، مثلا الغزالي الإمام صرب وقد 
دواءكأتعاطئ لا للعلبببح تقول أن الحقل من فهل خاصة، نسب علئ عقاقير، عدة 

المقلأو تح، نمن عليه اشتمل وما عقاقير، من حواه ما أعرف أن بعد إلا 
،حصانمها ه وعرفالعقاقير، درس الذي للرجل المفصيل ذلك تلح أن والحكمة 
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فيهاوشرط يناسها، ما الأدوية من لها ويركب علاجها فعرف الأمراض ودرس 
معمولجملته في فالدين عليها، القفاء من يمكن ما والأوصاع المسي، من 

لبعضيعرض وفد والمملحة، الحاكمة وفق علئ ونواهيه أوامره دفي واضح، 
لدللث،الاطمننال عن الشبهة تلك يه فتقف، حاصر عمل حكمة في شبهة الناس 

الشعوبوانحال التحارف، ائل وممن وسيلة ليكون الله شرعه كالحج العمل، 
ببعض.مضها 

أديثألكمه أثن جهوذ بقوله; الحكمة تلملث، إلئ ~تعالئ~ الله أشار وقد 
ؤعقؤبمكثالأ نأمئ ي"ج ألتاين ؤ، وقال! [، ٩٧]الماتدة: إلنا<<ى؟< معا آلمزام 
[،٢٨، ٢٧]الحج: ١^^< مؤع تنهدإ . شبي نج َلإ، ثن يأي؛أى صام ًقؤ، 

الجماررمى حكمة أو والمروة، الصفا بين عي الحكمة الإنسان جهل فإذا 
تنهئلأيها ~تعالئ~ الله شرعها وكالهالآْ العامة، الحكمة يعرف أن ثه فح

ألفحماءمب ^^٠ ٤١١ءؤإدكت٠١ قال،؛ كما والمنكر، الفحشاء عن صاحبها 
يومكل في حمنا جعلها ن ا في حاكمته جهلنا فإذا [، ٤٥]انمكبوت; وأئثذلإه 

ذللث،حكمة فلنكل اثنين، والصبح ثالثا، والمغرب أربعا النلهر وجعل وليلة، 
الذيالعلبيب، إلئ الدواء نسكح حاكمة وكلنا كما الحكيم، ^٤ ٠٠١١إلئ التفصيل 

قال،!كما للتقوى، به لنعلنا —تعالئ— الله شرعه وكالموم وتفحيله، جملته يعرف 
عام،كل في شهرا جعله في حكمته جهلنا فإذا [، ١٨٣]البقرة دنتون؟ا< 

.وهكذاالصوم، أداء عن العدد حكمة جهل بنا يقف، فاد 
فيتعبدية ت، كانوإن جملتها، في معقولة العبادايت، أف نعرف أن وحسبنا 

دبلكؤ لتشربع، ا أسرار علئ ونقف، الحكم، هذه تفقه زمآن بعد ولعلنا تفصيلها، 
ومنيثان من ألحهفمه يوق ؤ [، ٥٤ت ]المائدة عيره وئ ؤأف يثّلأ من يؤته أذلي ننل 
[.٢٦٩لالمرة: أولوأ إلا يدحقث وما حفث؛را حن، أوي ثن. ألخءك1ه يوق 

»امثتس اثه سبمل، م، وصدوت زوعدوث صرؤز ُه؛ففي ئنعدوأ )٥( 
فيون يجلكانوا  ٠٠قال؛ أنه خهغ عباس ابن عن روي عوجساه وئتعوبا يب، 

وفي، دينكم؛٠ عن يفتننكم فلا كذاب ثعينا إن عليهم؛ أتن لمن فيقولون الطريق 
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ا؛شعيبا ياتوا أن الناس ااوحو3ون ت قال توعدون؛ )طريق( صراط بكل ت عنه رواية 
ويصححق، سبيل بكل ت أي المجازى؛ بالبيل تفسيره مجاهد عن وروى 

إذاويتهددونهم المؤمنين يتوعدون طريق بكل يقعدوا أن ينهاهم فهو منا؛ إرادتهما 
الفتنهبضروب أو بالقوة، المؤمنين الحق ودينه الله سبيل عن ويصدون ، آمنواهم 

المؤمنينء صعقا يعذبون كانوا الإسادم بدء في قريش من حصل كما والتعدس، 
لأميةمملوكا كان رباحٌ بن لابلال ك• الحق عن ويصرفوهم دينهم، عن ليفتنوهم 

وهوبه يلعبون الصبيان الئ ويدفعه حبلا عنقه فى يجعل فكان الجمحى، حلف بن 
الشديدالرمل في الظهيرة وفت في به يخرج أمية وكان ، أحد١٠حد ٠١١١ت يقول 

فتوصعالعظيمة بالصخرة يؤمر ثم لنضجت، لحم قطعة عليه وصعت لو الحرارة 
وتعبدبمحمد تكفر أو تموت، حنئ هكذا تزال لا ت له يقول ثم ، صدرْ علئ 

وأبوْوأحرم ياسر"، بن "عمار ت ومثله ،، أحد،ار اءاحد قفول; والعزى، ال-ادت 
ياسرآل "صبرا هت الله رسول بهم فمر بالنار، يعذبون كانوا وأمه، 

أنمار،أم فاشترته الجاهلية في مبئ الأرت® بن وراحتاب ،، الجنة٠<ر ذموءالمكم 
ءلهرْعلى فتجعلها المحماة بالحديد تأتي مولاته كانت أسلم فلما حدادا، وكان 

المؤمنينمع فريش فعلته ممن مئل هذه ،، إيمانا٠ إلا ذلك يزيده فالا ليكفر، 
المؤمنين،على الحق أعداء حنق مقدار يرينا وهو الله، سيل عن ليصدوهم 

زمان.كل في إيمانهم من والمهم 
بكلفعودهم إلز أضافوا أنهم فالمراد عوحاه ءؤوبتغويا ; قوله أما -:؛؛ 

أئهمذللث، إلن أصافوا الله؛ سبل عن ويصدونهم فيه، المومنم" يتوعدون طريق 
.مستقيمة ولا توية م غير ■ أتم،• 'ٌوج ذات أو معوجة محل لر ١ يقة طء يبغون 

منكثيرة بشوائب التوحيد يثوبون الشرك— وهو — العفليم الغللمم فأصحاب 
يشركونبل وحده، الله إلز فيه يتوجهون فلا العبادة، فى الشرك أعمها الوثنية، 

)ءمِر( jU: ('\/AryTجاع؛)١( 
Ar^U rr)\/\الإمحاة: (. ٣٨٣٢)احمد; أخ-بم )٢( 

(.٣T>١/•اين٠نام:سرة )٣( 
رآ/ا<هم(.والرشاد: الهدى سل )؛( 
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٥[،ت ]السة حنماءه ألين لم فنميأ آثت إ تند إلا أمِ،رأ وما ؤ غيره والتوجه الدعاء في معه 
الواسطةمنسوب، المحوب، ت لعامي ا فيقول يتأولون منكر عليهم أنكر وإذا 

والأولياءدعاء; ولا عبادة لا واستشغاع، توسل هذا العلم! دعي ويقول تنكر، لا 
فييزيدونه سا عوجا يبغونها بالأبتداع والظالمون كاكهداء، قبورهم في احياء 
الفكرية،النغلريات البيع هذْ في تنيهم وموالمحدنات، البيع مجن الدين 

وعوامهمبفروعيا، وياحدون ، أصولهاينكرون واسحانامت، الجدلية، والتاويالآ'ت< 
ونحنالمالحين، الموفية من فادن وفحل المؤلفين، من فادن قال يقولون 

الفحول.هؤلاء كلام نفهم وإنما الرسول، كالم ولا الله كلام نفهم لا 
منضروب، فيها Jالتنأكياكؤ عوجا يبغونها والنفاق بالزندقة والقنالمون 

.عنهاوالمد بها الثقة بطادن بها يقصد التاؤيل 

به—تعالئ— الله أمر ما تحرى بترك عوجا يبغونها الأحكام في والقنالون 
بانهل، بالنالاس بين فيها والمساواة العدل، ميزان ؤإقامة الحق، التزام من 

تهلفولا فقره، أو لضعفه أحد حق يهضم ولا فوته، ا'و لغناه أحدا يحابي لا 
هئزنمهأيرن، هو اعزلوأ تدلوا ألا عية يؤب سقاذ يجيبقفم ٠^^ ره فكأو 

،وحرجاصيما وسعتها سرا، عرها يجعلوا فيها بالغلو والفلالون ٨[، لالماددتت 

اصعافوالمباحايت، والمحفلورانم، العثادايت،، أحكام من الله شرعه ما على وزادوا 
مطولاتبه ضاقت، منا رسوله، سنة من صغ وما كتابه، في الله أذزله ما 

بهأالاهتداء غاية جعل من ومنهم الأعمار، تحميلها دون تنقضي التي، الأسفار، 
المؤمنين،عزة من الكتاب به طق لما حائقا والاستكانة، والذلة والمهانة، الفقر 

الكافرين•ْن وجانها ال-نيا برينة أولي، وكونهم 
وأمالهدايتبا، والد.ءين إليها، المتمين من عوجا يبغونها لمن أمثلة فهذه 

يخلقونبما جهرا رسلله حاتم وفي الله كتاب في يهلعنون فهم الصرحاء أعداؤها 
منينمقون ومحا الشبهات، من يخترعون وما الكلم، من يحرفون وما الإفك، من 

المنككات.

العا»دقليلي كانوا إذ عليهم، الله بنعم يذكرهم ءة؟؛ ثعيب، الله ني أحذ ثم 
النعمةهده أمثال يقاابلوا أن فعليهم لهم، نفي بارك بما ~تعالى~ الله فكثرهم 
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مندين المععامة كان كيف ينظروا أن أمرهم ثم بوصاياْ، والعمل بشكرْ، 
ضادهم،الله أهلكهم وكيف صالح، وقوم لوحل كقوم لهم، المجاورة الشعوب، 

•ذلك في لهم عبرة يبخيونوا أن فيجب 
منإليكم به الله أرسلني بما آمن فد بعضكم كان إذا لهم يقول أحد ثم 
فاصبروابها، يؤمن لم وبعضكم لالآصلأح٠ المقررْ والأحكام والعبادة التوحيد 

بالحقبينكم يحكم لأنه الحاكمين؛ حير وهو بالفعل، وبينكم بيننا الله يحكم حتئ 
بهم.يحل ما ينون فقبلهم، من بعاقة كفاركم يعبر لم فإن والعدل، 

ين■ jiZ:ا:يأ ووئ بمثث ، i^jقي ين أئن أللأ ، ^؛١١)٦( 
يعبدواأن لهم شعيب الله نبي دعوة علئ رذهم هذا كان شناه ؤ لعودة أو ؤ،؛؟ 

دوايفولا أنباءهم، الناس يبخوا ولا والميزان، الكيل يوفوا وأن ، وحلْ الله 
يثاكاكوهمولا ودينه، الله سبيل عن الناس يمدوا ولا إصلاحها، بحد الأرض في 
■معهم وفضله عليهم الله نعم يذكروا وأن عقائدهم، في 

حقأهي الدعرة هذه في ينفلروا أن بدل والتهديد، الوعيد عليه ردهم كان 
موافافمنها، الفاسد إلئ أم الأ-خادق مكارم إلئ دعوة هي وهل باطل، أم 

ليعودنأو بلدهم، من معه آمنوا والذين ثعيبح إحراج المتكبر الماد من ليكونن 
لأنفهم.يختاروا أن معه ومن ثعبب، وعلى ملتهم، في 

حرجواثم ملتهم على كانوا معه ومن نحيبا أن يقتضي بالود التحبير قبل 
اللهنبي بذللثح"وفيهم يخاحلبوا أن فجاز للمجمؤع بالتبه صحيح وهو منها، 

حتئال\كفر من معصومون الأنبياء وحمع نعيبا لأل التغليب؛ باب مءن 
لأمهملتهم؛ مخالف، بملة النبوة قبل قومه عند يعرف، لم نعيبا لأذ أو النبوة، قبل 

عنهاينههم ولم فيها، يئاركهم لم سلبياط موقئا وأعمالهم عقائدهم ِن وقف، 
ثلمنحوا ينا َةت ثن عه/' لمالح قالوا كما محنهم، واطا ثوه فح

الودت قال ممن ومحنهم الموقن،، ذلك منهم لوقوفه فيه رحاوهم وكان ندآه 
ذمةومنه وانمزيمة، بالقول أو بالذات، عنه ، الانصراف؛عل، الشيء إلئ الرحؤع 
عدمه.ولا فيه الكون سبق المعنى هذا يقتضى ولا غيرْ، إلى والدعوة 
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ملتكمفي أتعود يريد ه ^١"^ التهديد ذلك يعد لهم الله نثي يقول 
وماوبتها، اعتماد عن اكاثئة لها الكراهة حال حتئ حال، كل علئ 

الأمرين،لأحد كارهين كنا ولو أو والأحرة، الدنيا في الفساد من عليها يترب 
جهلوالإنكار التعجب، ووجه لهللبهم، واستنكار صنيعهم من تعجب، استفهام وهو 

بادائها،إليه يتقرب، وأعمالا بها، الله يدان عقيدة وكونه والملة، الدين بكنه هؤلاء 
ظنواهذا وبجهلهم المنزلة، هذه يبلغ لا كن الوألف الوطن حب بكون وجهلهم 

فيأهله ومجاراة وطنه، في بالإقامة التمتع معه ومن هو يوثر قد ًم ثعينا أن 
الملةبان ذلك والفضائل، بالتوحيد تعالئ— — الله مرصاة على ورذائلهم كفرهم 

قومية.وعصبية تقليدية رابطة الملأ أولئك عند 
علئحاكم للنفس، مالك دين هي بل ، كدلل1، ت، ليءهو؛ؤت الرسل وملة 

والقرب—تعالئ— الله بمعرفة الأعلئ البشري الكمال به يقعد والحقل، الوجدان 
إقامتهمن صاحبه تمكن فان الأحرة، وسعادة الدنيا صلاح من ذللئ، يتبع وما منه، 

فيففتن حزيته فيه منع ؤإن ودواما، بدءا به أحق فهم به أهله وإصادح وطنه في 
.واجتا تركه كان دينه 

١'^،ؤ، سمعف؛ن ة ئآزأ َقم يأ ^١ ١٠أس؟م ظللي اتلتك؛ مئهم أؤ؛وا ٠^^ 
إلا. مصيإ و،تآئذا جثم تأتهم فاوكش مرا ؛،؛' ١٣٥معه محت أم أمح، 2^؛ آآم ثاوأ 

عىفأولقلث، سيلا عتدؤن ولا حملة يستطيعؤن لا ؤآنيلدي ؤالئساؤ أتيال ين ألستصعيإن 
أ'إو»فيؤ بجو أممي تهز ق بماأر وثن . . عضإ عما أممه ؤكاث عنثم بمم آن أثد 

ثمْج ممد ألوئ م ونمير، أم إئ ثثا؛را يته، ئ حح وتن وتثد ، *ثقال
]ال_اء;عمتجإ أثه ؤاف ثب أي 

ترأسه ومسقط وطنه، وبين بينه والحيلولة المصالح، نفي طريق وإن هذا؛ 
يدعوهملوط قوم فهولاع بعيد، رمن مند الإصلاح وأعداء الممسيين طريق هو 

تله جوابهم فيكون الفاحشة، ترك وإلى الله عبادة إلئ ء؛وهآ؛ لوط الله نبي 
إحراجعلئ يتعاونون [ ٨٢]الأعراف: يئْلهزرثه أةس إثهم زثتأءظم نن 

يتعلهرونأناس معه ومن ^٠٧ بأن الإحراج دلك يعللون ثم بلده، مآن وشيعته 

إليه.يذهب مذهتا ( ١ت 
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عندجريمة الغواحش من الطهارة فأصبحض ، بها تلوثوا الذين ومن الفاحشة من 
هذهامحبحنح كما وحلنهم، وبين بينهم يحال أن دووها تحق يا القوم أولئك 

صاروبذلك النفوس، منها تنفر ولا الحلباع، تمجها لا مألوفة عادة الفاحشة 
وأدونالنفوس، دركات أحقل وذللئح معرومحا، والمنكر ١ منكرا عندهم المعروف 

الفطرة.إليها نصل منزلة 

برجعأو بالدم، من باحراجه بتوعيونه شعيب قوم من تكبر المالملأ وهؤلاء 
لهالله ضبه ما وبلني مواهبه، ويهمل فطرته، وييئس عمله، مه فيباطالهم، الئ 
التهديد،ذلك يهددونه طريقة؛ ووضوح دعوته، حئثة علئ وبراهين أدلة من 

فاتبعوْ،حق طريقه أن عرفوا الذين المخلحين، المومنبن من معه من ويهددون 
أنيجب، ت شحبب، الله نبي لشيعة يقولون وكأنهم ، فتركوه باطل القوم عند ما وأن 

أنفي الحق لكم يكن فلا انيتكم، إنوتنكروا مواهبكم، وتهملوا عقولكم تلغوا 
والذيأفواها، الأدلة ومن أوضحها، الخهلتل ومن أبينها، الطرق من تختاروا 

رصيتمذلك بعد عليكم وسواء سواكم، الهلريق لكم ويرسم غيركم، لكم يختار 
اصهلربتم.أو العمل ذلك إلئ اطماننتم سخعلتم، أم 

أومحنمآ نف ءؤلثئربمغ| ت لهم يقولون جميعهم بالرسل كفروا الذين وهؤلاء 
يقولونالمستعمرين وصنائع المستعمرون وهؤلاء [ ١٣]إبراهيم: ه مكنا ق لعودمحنك 
أوأقصآ نذ ءؤلانلإظقأ للرسول; الكفار قالة الأمم وزعماء الأستقالآل لطادب 

يتمتعونلهم، ملكا البلاد تبقى أن تعمرين لم١ وملة ملتناه، ق لتمد)غ^> 
تجارتهمويحرقون رجالهم، فيها يوظفون فيها، بالحكم ويستأثرون بخيراتها، 

•بادئهم وحير لخيرهم ويوجهونها ومصانعهم، 
بالعدل،ليطالبه لم القنا وجه في يصيح أن لأحد محوا يلا أن ملتهم 

وأداةمخرين، لهم ءثيد.ا الناس تثقئ أن ملتهم بحق، للممءلالبة رأسا يرفع أو 
علىثكروهم ظلموهم إذا مترفهون، وهم ويكدون يتمتعون، وهم يحملون طبع، 

أحكامهم.علئ حمدوهم استعبدوهم ؤإذا ظلمهم، 
 sلخيربعثهم الله أل يزعمون ا تعمريآ■ الموصنائع تحمرين لما ملة هي تلاث

الصالح،لهم يعملون والأمم، الشعوأّثح على أوصياء ليكونوا وحلقهم انية، الأن
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لهنهدوا حيث إلا الرند محن الشعوب من شعب يبلغ لا الفار، لهم ويتجسون 
بالوصول،له اعترفوا حيث إلا الثقافة من به الا>٠ئفة المكانة إلئ يصل ولا بدلك، 

.بها اللائق المكان وبين بينها والحيلولة انية، الأنلشر إلا يبعثوا لم وهم 
المثمروالتعالي_م النافع، الملم وبين الأمم بين يحولون كيف ترى ألا 

ويدهب،أحلالها، د يفما الشهوات جيوش من عليها لطون ي، وكيفالمفيد، 
منبالمابهين تنتثع أن تعلح تلا حتئ والأمة المبؤغ بين يحولون ؤ وكيف؛كرامتها، 

علمائها.من والأحماسين أبنائها، 
بالخيليهتمون ط غيرهم على ويحرمونه بادئهم في المافع اللم ينثرون 

اّلميملوون تعمراتهم، مفي أركانه ويقوصون ممالكهم، في والإنصاف، 
يسحونلا ثم والخرب، لم الفي الخربية ومعداتهم والبحر، البر في باّاطلهم 

هيأهدم وتفيد، ننفع معدات أو بذكر، جيش له يكون أن المالئ من عهم مّ 
الذيانرثي هو أهذا والأمم، الشعوب حميع علئ لها الله انتدبهم اش الوصاية 
الخداعهو ذللث، أم الماملون، ورحاله المخلصون، خدامه أنهم يدعون 

والتغرير؟
ونختطالماء، نحنح مكايا لها تاحذ ، كيفعرفنح قد والأمم الشعوب إل 

ماالبهلن ووٌائل القوة أمثاب من وهبكم الذي أن وعرفتح للبقاء، حلريقا لهذا 
٠خزائنه تنفد لم وهبكم— 

ولة،المعالكلمات لأولمك آذانهم يفتحون الماس يحد لم أنه الحق وفي 
وعرفواوالمر، الحلو منهم وذاقوا ٠ ء باد كا الامحتعمار دول من جربوا أن بعد 

ومقياسوالمقود، لهنان الإلا يخضعهم ولا القوة، محوي يرهبهم لا نوم أئهم 
٠، والفعفالقوة ت الرشد محن و؛لوغ عندهم الهلفولة 

وموهادته،علمه فى محدودا حربيته، فى ضحيئا يزال لا الذتم، ب، فالثع
الوصاية.القوم عند يستحق الذي الشعب ذللث، هو وأ؛نائه، رحاله في فقيرا 

ويبدلالمجر، ظ-هر لهم ب، ويقلنابه، عءن لهم يكشر أن اّمتهئاع شعب، أما 
هذاشعب بها؛ لهم قبل لا مشاكل في ويوقعهم كدرا، وصفاءهم تعنا، راحتهم 

أنتحق يالبشر، مصافح في يدخل وأن والنلر، المائة منهم يستحق حاله 
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بثمراتويتمغ بحيراته، ينتفع أن يستحق يالسماء، وبستفلل الثمي، يستضيء 
.بلائه 

معهيراوغون وقوته الشعب بتبؤخ اعترافهم مع الدول أولئك وترى 
وأJ٠رااسمها، ألعوا حللما وصحوها التي الحماه بإلغاء طالبهم فإذا ا رثداورن 
إلئأجابوه بالاستقلال طالبهم ؤإذا جداب، وامم لذيذ، عنوان تحت ، حقيهتها 

مظهرهمليكون ذلك كل صنه؛ الفانية وتضح بتمرنه، ثدهب بقيود وكبلوْ اسمه، 
للزمن.المساير المنصف مظهر المتمدن العالم أمام 

مننفر قام ؤإذا الشعوب، علئ بتهم ورقا الأمم، علئ وصايتهم هي هذه 
بالهمحقا قابلوهم الأسنعمار، وجه في ويصرحون ط ئق لحقا ا هده يواجهون القوم 

4كزص أر أنجآ تذ >لمبما للرسل: الكفار قاله ئ لهم ونالوا منكرة، 
ئألاثض محئم @ أكلئ : ١^٠٢أوحئ اس أف و! نوقد ؛فأ4، 

ووعيده،الله بوعد آمنا واثنا يتخلف، ولا يختلف لا الله من وعد وهو بمي*مه، 
يرصئؤإنما بعصا، بعضهم الناس يتعبد أن ولا الأرض، في ظلما يرضن لا وأنه 

الاستبدادأنواع من الظالمون فليجرب والاستقامة، والحيل والكرامة، العزة للناس 
َ؛مناسقث ولمن ؤ المتقين؛ حليف، النصر فال التجارب؛ لهم شاءت ما ؛المصلحين 

.لاسئت: .ه ١^^ محر يندك ^٠؟ أيئؤررة.> محر إئبمر آمحثتيق.( لماد، 
ان_؛_ييتاه أثن ءقنا إي تد يقهفم ق عدنا إذ ي أثب ي أثتما بق )٧( 

إنشاءوهو والكراهة، بالرففس وأولاهما الأمجر؛ءن لأهم ءهو ئعثب الله نني من 
فيالعود إلئ إياهم الماد دعوة لرض مؤكدا نا قيكون أن فإما الخبر؛ لفغل في 

فحالتإن —تعالئ— الله رحمة مآن أو الذمة من برئت القائل! يقول كما ملتهم، 
حرجتعجنا يكون أن ؤإما التوكيد في منه أعرق م بفمهم لقمقابلة فيكون ، كدا

الماضي.والفحاّ ب)قد( وأكد الغناهر، مقتفص غير علئ 
نجاناإذ يعد ملتكم في عونا إن —تعالئ— الله علئ افتراءنا أعغلم ما والمعنن 

ماعليه بقوله ~ذعاأى~ الله على مفتريا يعد ملتكم ينع من كان وإذا ، منهاالله 
افترىمن حال يكون فكيف المقل، من برهان ولا الوحي من بهداية لا يعلم، لا 

يماه.أثن محننا إي بتو علم علئ صراطه عن وصل عليه 
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عالئوالكلام معصوم، لأيه ذلك؛ من مسنشتئ قيه' شعبيا أن عالت فد 
.أنمارها ومشابعة إليها، الانتماء من الله نجانا أن بعد والمراد التغليب، 

ملتهمفي للعود آخر رفض نتأه أس يثآء أن إلا ي؛آ سوئ أن ت، ؟رن ي، 
أبلغوهو النان نفي على يدل والتعبير مناميه، على معهلوف التأكيد، أبلغ مؤكد 

مننعلئ جار ولا ، ۶ تهنا مغير كونه وهو بالدليل، له نفي، لأئه الفعل؛ نفي، من 
الاجتماع.في الله 

فيالمتصرف الله مشيثة حال إلا فيها نحوي أن شاننا من ليس والهعنزت 
نحن؛ولا أنتم لا ، غيره عليه يقدر لا ذلك علئي القادر وحده فهو الشؤون، جمح 

يقينهإزالة تهلح يلا والموقن الحق، هي وملتنا باحللة، ملتكم بأن موقنون لأئا 
توقوله مشيئته، ورهن —بحانه—، القويب ّثؤ مقلمبجد ذلك وإنما تغييره، ولا 
فيوحكمته علمه، بحسسب تجري، متيثته أل يرينا علماه '؛يء كل ربثا مح رؤ 

حلقه.

البامحلل،أهل علئ، الحق اهل حجته يقيم أن خلقه في، ومننه حكمته ومن، 
كيلك؛الأمر كان إذا لهم؛ يقول وكايه والفعل، بالقول عليهم وينحرهم 

بمفلهنجانا إذ بعد؛ ملتكم في عودتنا بنا الحفي ربنا يشاء أن إدا تعلهعوا فلا 
محنته،ويبهلل حجته، لبدحفى —تعالن— كان وما بنا، عليكم الحجة وأقام منها، 

إلنإيمان من يحولنا حنن عمئ، والبصر ظلمة، والنور صائلا، الهاّ.زا فيبّ.ل..ل 
للمالأمويس استثناء نيتأه آثه ينآء أن وإلا فقوله؛ شقاء، إلئ، سعادة ومن ٠ كفر 
القي،لتأكيد فهو ملتهم، في، معه آمن مض مع ه عودته من شعيبم قوم من 

٧[؛٦، لأعلن; ]ا ه آس سآ» ما إلأ ه دئ ٥^ ؛ تعالئ— — الله قول ونغليره 
ماينئ لا أمحه المراد ؤإيما وقتاما، نسيانه يشاء —تعالئ— الله أد المراد ليس إذ 

مه،وك. الله يقفل يان النعدم أن شلؤل، للتنبيه ؛المشينة والإيثار ط مطلقا عليه قرأه 
فىالامحتتاء جاء ذلك وءلز، لفعل، كيلك يجعله أن ثاء فلو عليه، بالإيجاب، لا 

دامتتا فيا حم.بم آلق هتج، محعدرا أرمث وأما وه هود؛ سورة في، ~تعالز،~ قوله 
مقطبع،غير • أتم،A'؛[، ]هود: محذّومه عم عثآء رتلث، ثآء ما إلا وأ'أذثم، الثثويت، 

-تعالن-الله بكرم والتخليل اكابيد ذلك أن علتر للتنبيه هدا منن، في، فالأستثناء 
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يمنعهلم وهب— ما سلب أن أراد لو وأيه "ا وإيجاب علته بتحتيم لا حوله، وسعة 
مانع.ذلك من 

ركنعن له غنئ لا المقابلة بتلك العاتي المستكبر الماد يقابل من إو )٨( 
أنبعد شعسبا يقول أن غريبا فلمب عليه، يعتمد حصين وحصن ، إليه يأوي شديد 
ذلكمآن أيأسهم أن وبعد ملتهم، في يعود أن إلا بلده من ثالإحراج همومه هدده 

اللهص يمول أن غرينا ليس ْستملاع؛ غير أنه علئ الأدلة لهم وأثام العود، 
أوجبهما بكل قيامنا مع أمرنا، وكلنا وحد0 إليه أي• ا ه يؤهلنا آثي وو ت شعيب 
جهادكممن اسنهلاعتنا في يجعله لم ما وكل تهديدكم، أمر يكفينا فهو علينا، 

اللهعلن يتوكا أن يجب وهكذا ٣[، ]الطلاق! ح1سهأه لهو اثه ءق ِيوؤل 
الحقأعداء عليه فتالب الجد، به جد إذا شعيب الله بمي ويتاسئ ط إليه داع كل 

بمافيقوم ، بها له نبل لا العياب من بألوان يهددونه وأحيوا ، الباطا وأنصار 
تبمحتتدخل التي الكونية النصر أسباب من حكمته اقتضته وما عليه الله أوجبه 

كانفإذا الأسباب، من عاليه يقدر لا فيما ذحالئ~ ~ الله إلئ يرجع ئم استهلاعتهإ 
نواحيه،جميع من به وأحامحل بحثا، به الناس يعقل الذي الموصؤع استوفئ واعظا 
و؛ذلك،الشيوك، همن بحيدا الشبه، همن حالتئا الموصؤع ذلك في رأيا له ركون 
بصيرة.علئ الله إلئ داعتا يكون 

الحنة،والموعنلة بالحكمة ربه سبيل إلن يدعو أن وبعد كله، ذللثج يحد ثم 
أنويين يينهم ويحول القوم، أذى عنه يصرف أن في —تعالئ— الله إلئ أمره يكل 

.حسابا له يعمل لم منا المشاكل من يجد فيما إليه يرجع ثم ط بسوء ينالوء 
الجوابعليها الله يلهمه نم الداعي إلئ توجه وشبها شكوكا رأينا ما وكثيرا 

وبارئه،خالقه إلئ ورجوعه ربه، علئ توكله بفضل ذللت، كل الحسن، والرد الناغ 
الحمليترك فمن والقدمان، الأسباب له ويهيئ الحدة، لوصوعه يعد أن بعد 

هتالنبي محال ففد مأجور، ولا منصور متوكل لا مغرور، جاهل فهو بالأسباب 
أردا•وتوكلُُ ءاعقلها ~تعالئ~ت الله علئ ويتوكل سائبة ناقته أيترك ت له محا لخم* 

أحدتغزوة فى أصحابه يمشاورة أمر0 أن بحد لرسوله ~تحالن~ وقال ، الترمذي[ 

(.٢٥١٧)الرمذى: رواً( ١١
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يكونؤإئما [، ١٠٩ىر\ئ.' ]آل ؛أ1ثوؤفير(يم محب ه زف أثي عق نتوثز عنيت 
عندهيكون |ن يكفيه لا ناحرا يكون أن أراد ومن لأساب، ا في الأخذ بعد العزم 
فيه،يعمل أن يريد الذي الموصؤع يدرس أن عليه ل يريد، ما به يشتري مال 
لهاوأنئتت الأمار، فيها ألفت التي العظيمة الفنون س فنا التجارة أصبحت وقد 

المختلفة.المدارس 

قليلفي لا بالتجارة يممل لا الذي الرجل ياتي أن والحمق قه الومن 
ليشتريالمال س طائفة إلئ يعمي ثم عملا، ولا علما بها يتصل ولم كثير، ولا 
ذلك.يثبه ما أو أقمشة أو بقالة بها 

انهت يمول أن يغنيه ولا الفشل، حفله يكون أن بد لا حاله هذا تاحنا إن 
طيبلما ميكون أن يغنيه ولا التوكل، ذلك في كاذب لأنه ربه، علي متوكل 
~الله فإذ آخر؛ شيء للتجارة والاستعداد شيء، كله ذلك فإن والسمعة، السيرة 

وأسابهاالمحتاد، طريقها من للد.ذيا يعمل مم" يمد بان منته حرت تعالئ— 
كانؤإن أبوابها، س البيوت ياتى لا س ل يخل. وأن نحلته، كانت، أيا الصحيحة 

صغمن يعجمون حتنما الناص بعض ويخطئ طيبة، وأخلاقا صحيح، دين علئ 
ووئنةباطل دين علن هم الذين لغيرهم، وأعطاها الدنيا عنهم نوى إذا معهم الله 

منكرة.

وإنيحبلأ لمن — -تعالئ الله يعهليها الدنيا أو حسبوا أنهم خطئهم وسبب، 
يهئرقوتثميره المال جمع طريق حذقوا وإن يحبإ لا س ويحرمها نته، فوا لح 

جهملإ ثذ ربد نش ئثآء نا فيها لث عثJنا انا_اءله يرد َ؛ث الأئت_ص_اد؛ 
يأدمحكمؤين وهو سننها تا وممي آ'لأجرم أياد ومذ ئدحريا ُدّموما بماأن.ها 
رلفعثآء َغ0 وما تءى عثو من وهتووب هتوء قد َكلأ . نئاييإ تمهر حكاد، 

ئمضيلأه<ؤأث؛ر درجنض ؛'كثر ولأ-خنه بعمذ عق بنثيم قئدا َقدا أنممر . محئؤئإ 
]الإّراء;

التوكلبل التواكل، هو التوم أن يفهم لا جئ للقارئ صبنائ أمثلة هذْ 
اقتضتهما ومراعاة الشرعية، الأحكام من عليه الله أوجبه بما القيام الصحيح 

والاجتماعية،الكونية والسنن الأسباب من حكمته 
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ثزنأش ^٣، مهنا نثن تبثنا أفتح ت عيب ثله النص ال ننم 

علئصبر أن وبعد بالغ من عليه ما أدى أن بعد -تعالئ- الله من يطلب 
أنالحجة، عليهم ويامت، منقوصة، غير كاملة الدعوة بلعي١ حتئ قومه إبداء 

لينالمرسبين التنانع في مّننه به ن، مفالذي بالحق نومه وبين بينه بفمل 
الأرض،في المفسدين والبللين المصلحين المحئين ساتر وبين والكافرين، 

الفللم،عن وننزهانثه التخاصم، به يقع بما علك لإحاطة الحاكمين خير وأنت، 
الحكم•في الهون واتباع 

معهم؛نحن يقولون أحدوا معه وم■ ث، ثحيعودة من الماد ينس لما )٩( 
آبائكمملة على ملته بإيثار ط ومجدكم لشرفكم لص|روله إذا إعث شعبا آقمتم 
والميزانالكيل ه تهلفيفمن حدقتموه بما وربحكم، لثروتكم وحامرون ١ وأجدادكم 

علئالدالة قولهم' في هذا قولهم أكدوا وقل أشياءهم، الناسر وبخر 
منذلاJثذ كل اسمية؛ الجملة ومجيء الجملة، طرفي بين ءؤإداه< ونوميعن م، الم

د١ؤهلمق ئاصب«مأ اؤنمة قهر لمامعيها الخادعة ، لمضمونها الخوكداننج 
,ظنوا ؛لخن >ؤوأ.غدرن، هود! سورة وفي جج؛يرنايم، 
بمحبهاصاعقة بشمود حل الذي أل صالح الله نبي قحة من علمتح وقد 

كله،ذللث، على اشتمل قد فالعذابه الشلوبه، منها ترحمه الصيحة هو شديد صوينه 
أرادواالتي دارهم في فأصبحوا وصيحة، رحمة هو شعيي، قوم عذابه كنللثلأ 
ماهول من ركبهم علن حالمين وبينها= بينه والحيلولة إ منها شعب إخراج 

أصابهم.
تدمير،مآن بهم حل وما هائك، من القوم أصاب ما لما يصور أن أراد ئم 

ألئّمثه؛نإ ماوأ ئتآ َكاوبجأ الم1ح ,يهأ ثنوأ ثم ئ سصا َةد؛وا ■' ال قف
وجعلهمكبرياوهم، وزال عقلتهم، فاننهنه عين، بعد أثرا أصبحوا أنهم ليرينا 

.آحاليثهالله 

الخطابةبأسلوب ثسآ4 كدبجأ وأك كلمة علينا الله يكرر كيف وانفلر 
الذيأنت علنا، جنيت الذي أنت تمول! كما والتوبيخ، الوعغل محي المؤثرة 
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تبقوله الأسلوب ذلك يختم ثم كلمتنا، زقت الذي أنت أعداءنا، علينا سلهلت 
ئصاأكمثم ت قولهم علئ رد وهو ، نم '^زا ئتا َكث؛وأ 

أماشّعيتا، كذبوا الذين هم ودنياه دينه خر الذي أف ليريهم لنيروزه؛ إذا ائك 
الأخره.في وصينجيهم الدنيا في الله أنجاهم ففد بشهبب المؤمنون 
عذأبمن بهم حل أن بعد قومه عن نولن أن شعبب الله نبي ْن كان لم 

ولكنهمالنصح، ومحضبم ا ربه رسالات أبلغهم بانه يخاطبهم وأخذ حل، ما الله 
أعذروقد عليهم، يحزن فكيف عليه، لا عليهم لعيب فا الناصحين، يحبون لا 

يجبفيما قصر من باس محإلما ونجاتهم، هدابنهم ميل في جهده وبذل إليهم، 
والإرشاد.النصح من عليه 
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شعيب

ولامحأ إلك بذ يظم نا أثذ أغئووأ نميِ د ١٠ئعثا تام ندن ؤو!ك 
محٍطيوم عذاب عثا=ظلم ،، ٠٥ؤإؤ، ثم أؤينهطم إؤآ وأليذإ\و؛ أذاًف؛اد نشوا 
ثمأوأولا أثِثآءنم أفاس ئجوا ولا أكنط رالمزاى أواءق؛او أؤيوأ نثوم و. 
علسمحرأئأ وتآ همنتن حكثم إيت، نكم حت أش ، مثث،أ . شدن ألأيمن ن، 

ثتذأن أز :اتآوأ نثذ تآ نترث أن ص \^id شص ازأ ث@ 
ؤ'ئئ، آن أة;ثر ه ، J١٠@ أمحمد آي لألأ ١^  Ijillن١ أتز,لثا فآ 

ربدإذ عنه أيا=ظلم ثآ إك أ.غاإممحإ أذ رد وثآ حثنأ ؤدة ينه وووش رث، تن تو 
النثموي . يب ؤإنب مؤلته عثه أف ١^" ميٍلإ، وما أسثألعأتا ما ألإنثح الأ 

موثا هنئ مم أز يود لإ أز ؤج مم أمات، نآ نثر صثءظر أن ثايآ نا 
.، ردودأيمر رف إذ إقه روا ثم ربمظم زآنثنفثدأ بمد. تعظم لوط 
ؤآنيتنق، ، IUii،jوزلا صعيفا ينأ نرُش وإدا مول،  ١٠؛هآ ثثه ما بنعنث،  ٧١٥
ثليرلإورأم رانحدئتوْ أف من عثءءمحا أعز أرنيآ ثموم د ١٠. نزر عكنا انت، 

ا

.متاصا أر: مهلك، )١( 

طام.او انحلال م م ض ما )٢( 

-تعالئ~اتله نعم عليكم متبز أر عليها٠ فاحانكم أعمالكم علميكم أحغفد أو امباتح، م- أحفظكم )٣( 
صنيعكم.سرء 

معاداتي.يكبنكم )٤( 
الإحسانعظيم )ه( 
اشب.تغييرات من والكسر الظهر، إلئ منسوب، )٦( 
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سوفعمل ١^، ثةاّءطم ءق أعملوأ وثهوءِ . محمم- ثمازف ث رز إلكن 
.ريب ععه=ظلم إؤ ^^؛^١ 'كذب ئو رنث قربب عئ١ب يلنه ش تلوث 

الصبممطنوا أئ؛اث ؤأندت نن1 ينتذ معم ،١٠^١ ؤأدن نعثا ءقنا أ؛-رئا كثآء ولما 
ثثودهبميدق كا لمس ثنيا ألا يغ ثزا ؤ َلكن . ثرم دز 

[.،٨-٠٩]،زد: 

وصرة:شرح ءب 
المكيالنقمر وعدم ، وحده الله عبادة إلى شعيب دعاهم أن بعد )١( 
عنتغنيكم واسعة ثروة في أنكم يريد بمم4 أزث=ظم هي لهم؛ قال والمزان، 
منحولهم نم تفعلون، ما بغير تقابل أن حقها الله من بتعمق أراكم أو التهلفيف، 

ف١٠١جنهي فقال: حدوده، عن وحرجوا حالفوه هم إذا —تعالئ— الله عداب، 
أحل،منه يخرج لا بحيثؤ بهم يحيعل بحداب توعدهم ه محيط يرم عذاب عثحكم 

مجازوذلك، العياب،، صفة من المعنئ وفي الذلاهر، في اليوم صفة من والمحيهل 
فيالأسمال عدابح من ، تخويفائه قيل: ءص،به؛ يوم كقوله: مشهور، 

وجه،كل من فينالهم داخلها، في بما الدانرة كاحاطة بهم يحيمل الذي الدنيا 
إئهوقيل: [، ٤٢]الكهم،; وئ4روءيم ااؤول>يط كقوله: الوعيد، في مبالغة وذللثح 
؛المعيبينالعياب، لإحامحلة نمب الذي اليوم لأئه الأحرق؛ عداب من ، تخوين

.حميعاسمن صالحوهو ١ أحل منهم يشد فلا 
يبخوالا وأن والعدل، مل بالقوالميزان الكيل بايفاء ثانا أمرهم أن وبعد 

فيكقوله وهو ٌوبميرثه، ^كنتر إن لكم حثر اش ميّتا ؤ قال: أشياءهم، الناس 
نوابأل والمراد ؤبييكه، ءقتث> إن لم حر ؤد'لهءظم الأعراف: محورة 

الثواب:علمن أطلق وإنما ، والبخي ار والإحالنطفيف، من لهم حير الله 
بعدالحائل من لهم بثقئ ما أن المراد: أو لصاحبه، يبقى الذي لأيه ؤغثت،ه؛ 

بالمدىإنسانا عرفوا إذا الماس لأف المهلفيفح؛ من حير والوزن الكيل إيفاء 

•،داوش.عفأ مكم ندرء ء،د اعملوا أي خ طو نهو محكانئ، مكن مصدر )١( 
العياب.صوت )٢( 

.شموا^٠^١^: لأماكنهم■ لأنس شن ، ٣١
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عليهفيفتح معام\لآلهم، في إليه ورجعوا يه وثقوا الخيانة، عن والبعد والأمانة، 
عليهفتضيق يخاكلو0 ولم عنه، انصرفوا والمكر بالخيانة عرفوه وإذا الرزق، باب 

الرزق.أبواب 
وأحرا٥ادنياه فى صاحبها تفيد ~تعالئ~ الله طاعة أل نعرف ذلك ومن 

التاجروبستتلح غيرها، يكب لا ما به الناس وثقة الرزق مهة من به وتك
ماحساب على يعبس أل يستهلح الغالية، الثقة تللثه مجاله ورأمحم يعيش أل الصدوق 

.محترما الكرامة موفور المال من لغيره 

عاسؤإذا أعماله، وتفضح أمره، ينكشنسا أل يل؟ث\ فاد الكدوب الناحر أما 
فيللناس حيرا ^^ ٥١يقنت ؤ كانت؛ لذلك سنين، يعيش أن يستهليع فلا نة م

علىمرنوا الذين لتجارنا ■تحرم ذلك في ولعل أخراهم، في لهم وخيرا يساهم، 
والخديعة.الغس وتعودوا الكذب، 

ونلالأيمان، بممتضص مطالبة فهو تيييرك>ه؛ كتنم قوله! أما 
الأعراف.سورة من شعبب قصة في الجملة هذه على الكادم استوفينا 

و١جازيكمأعمالكم عليكم لأحفغل بعنت ما ئنيتذه تؤم أتأ ءؤوتآ 
،أنذرمن، حين أعذرت وقد وناصحا، الخير على وبقا مبلثا، بعثت وإنما عليها، 

لقومهتهديد فهو كفرنموها، أنتم إذا الله نعم عليكم أحففل أن أستهلع لا أوت 
حدودهعلى والخروج عصيانه، على استمروا هم إذا عليهم الله نعم بزوال 

وتعاليمه.

ؤآقتل أن او ^؟ ١٠ثثد ما نمك أن دأمةف أثاؤتمك ينشعيب ^^١٧ )٢( 
الساحر،المتهكم بكلمات الجادة شعب الله نبي دعوة قابلوا ذث؛تةه. ثا أنولتا 
إليهيدعوك لا مثله وأف باطل، الأوثان عبادة ترك من به يامر الذي هذا أن وأراد 
ووسوسةهذيان أمر به يامرك أن إلا يبق فلم فطنة أمر به يأمرك ولا عقل، داعي 

بابمن عندهم وهي ونهارك، ليلك في عليها تداوم التي صلاتك وهو شيهنان، 
اللهنبي من أولا سخروا فمد والموسوسون، المجانين به ينولع الذي الجنون 

إلئالأمر أضافوا وقد ط ونهيه أمره في ثانيا منه سخروا ثم عبادته، في ءققؤأ شعيب 
السماوي.الوحي طريقه يكون أن ينكرون لأيهم تهكمهم؛ فى الصلاة 
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شباطمن طائفة وبين نعيب قوم من المستكير الملأ بين الشه أقرب وما 
منسخرون بل فحسب، سلبثا موثئا المصلين مجن يقفون لا الذين اليوم، 

يضعأن الرجل من وسبحون وسجودهم، ركوعهم قي بهم ويتهكمون صالاتهم، 
بالجميل،له واعترانأ لله خضوعا بالتراب، وجهه يعفر وأن الأرضن، على جبهته 

وأصحابالشوذ لأرباب ساجدين يخروا أن لأنفسهم يسمحون شمه الوقت وفي 
وقوة،بطش من عندهم مما رهبة أو حطام، من بأيديهم فيما رغبة الملطان، 

السمواتومالك الأعفلم، ن لطا لا صاحب للخالق يخضعوا أن يسّنقبحون 
موئاولا نفعا ولا صرا لتمسه يملي لا لعبد يذلوا أن لأنمسهم ويييحون ذ لأرصر وا 

الصالحينمرر من قبر أمام بذل أن منهم فريق يستبيح بل نشورا، ولا حياة ولا 
.حيرا له يجلب أو ، شرا عنه يدع أن القبر بصاحب متوسلا 

هناكأن ينكر الذي واللادينيين، الإلحاد تيار قضين؛ متنا تيارين أمام فنحن 
يحلالذي الشرك وتيار النفوس، له وتذل الرقاب، له تخضع أن يسنحق إلها 

وهمبظلم، إيمانهم فخلقلوا الأمم، من غيرهم علق لحل كما المسلمين على 
إلايطلب لا ما منهم طلبوا حتى الصالحين، تعفليم فى يبالغون الذين القبوريون 

ومنمنهم وميتثرووذ بمهم، لأنف غير موصنا ووصعومم -تعالف-، الله من 
عماوخروج بين، ظلم - الشرك وطريق الإلحاد، طريق - الْلريفين وكلأ شركهم، 

•ي~ض 

وهىوالأفاق، النفوس في ودلائل آ؛ات من طه لما إنكار فإنه الإلحاد؛ أنا 
للمخلوقوبة تفادنه الشرك وأما تعيق أن من وأكثر تذكر، أن من أوضح 

بالمالك.والمملوك يانمي، والفقير بالرب، والعبد بالخالق، 
لإله،الخضؤع تنكر حنن العزة في بالغ إحداهما متناقضتان؛ نزعتان فهاتان 

امتهانهافي لمعن وقد الله، عباد من لعبد تخضع حتئ انيتها إنتمتهن وأحرى 
باللهنعوذ وعملها؛ صنعها من حن_< أو يدها، تنحته لحجر تخضع حنى لتمسها 

ورازقه،خالقه ونسيانه ص، بنقالرجل جهل من بالله ونعوذ والنفريهل، الإفراد من 
للمخلوقالمخلوق وعبادة ان، لاحنالإنسان حضؤع من به نعوذ كما 

قيثري أثت إلا مبد أث" ونيم ثيثنا مؤئم حقلمم إل عالزأ ألكثب ؤطت 
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يأثاأشهدوأ دقولوأ ررأ لإن أثم دون تن آتياا تتئا بعضنا يتخد ولا سٍثا مهء 
[.٦٤لآلء٠ران: سسلنوثه 

بمن^ما نوله! علئ عطذ ئنتواه ئا أمولثا ؤآ شل أن ^١^٠ I وقوله 
وغيرؤإحار تطفيف من نشاء؛ ما أموالنا في نفعا أن نترك أن فالمراد ،اتئآؤئاه، 

أنوترك الأوثان، عبادة بترك يأمرهم أن ثعيب الله نبي على يفيرون ذلك، 
لهمنا وزينالئهوايت، لهم ناءينح ما والشراء البيع عند أموالهم في يفعلوا 

المالح,
فعكواوالغي، قه الغاية إلئ سه أرادوا ه ألزنبئ ألثلمم ثئ ؤإنلثث 

تأرادوا أو ، للثح لمجد حاتم رآك لو ت لخير ا للشحيح يقال كما W يه ليتهكموا 
آبانهمعن ألفود دين بترلأ تأمرهم فلماذا والرشد بالحلم عند معروف إنك 

الجم؟والمال باكراء عليهم يعود عمل وترك وأمحادفهم، 
النعم،من وهبه ما على ويشكر٥ ربه الإنسان يعرف أن في الرشد أل وفاتهم 

عبادةمءن عليه هم ما وأل وإكرام، إحالال من الله وصعها حث ه نفويضع 
كثير.أو قلمل في بالرشد يتصل لا بالمطل= انس uل وأكل الأوuن، 

فيسعادة من له، الوصول علئ وحفنهم إليه، دعاهم فيما الرشا ؤإنما 

زتآصنأ يد، منه ززرثي زق نن ثثو عق كن إن أدءيئم نعزيِ )٣(،ذ 
ءمإلا مهتو وتا آنغلس ما ألانثح إلا ربد إذ عته أ'نهناًظم ما إل غا,لمتم .أآذ ايد 
.ؤما؟ا< واقو ثؤنئ علو 

واكينوالهداية، بالعلم ربه من بينة علئ كان إن يخبروه أن قومه ل يهلل 
هدايتهمعلئ أحرا الماس أل يأن عن به استغنئ نا حرزقا ورزقه والمبرة، 

طدونهم به تأثر فيعنه ينهاهم ما إلئ قومه يخاش أن يريد ولا اكين، وتبليغهم 
ربه،علمم، إلا إصلاحه فى يعتمد ولا إصالحه، ما يصلح أن يريد ؤإتما 
إليهبرجع الذي وهو الإصالاح، عمانج يديه بين من ويزيل يريقه، الذي فهو 

أنبهم أينيق الصمات هد0 علئ كان إن مخبروه أن قومه يطالب عليه؛ ويعتمد 
خاطبهمومحي الثامن؟ التهكم ذلك مه يتهكموا وأن قالوا، ما شأنه محي يقولوا 
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الصفاتأووث-ك، أن بريد وكانه بهم، ترمحقا )إن( ب فأتئ القاطع غير بأسلوب 
فكانوهداية، علما الله آتاه الذي الرحل فال الأحوال؛ من بحال والسفه تنفق لا 

يطلبولم وكدم، به كمن يعيش فكان الحسن الرزق ورزقه ربه، من سة عد 
عنها،نهاهم التي شهواتهم إل بقهم بأن يريد ولا دعوته، عد أ-ما ومه نص 
إليه،يدعو بما مؤمن هو ؤإمما ط دلالث، إلئ وما الميزان، ؤإحار الكيل تطفيف، من 

أحصمن الصفة وهذه الرذيلة، عن وبعده بالفضبلة سمكه فى صالحة لدوه 
الش • قوله في إليها الله يلنما وليلك الصادقين؛ الدعاة صفات 

وهوW المدعوي* من أحرا بدعوته يرد لم دام وما [، ٢١ت ]الشعراء ئنتدئاه ؤهم لمإ 
حهدقومه إصلاح سوى يريد لا فهو باحهينهح مقتنع إليه، يدعو يما مؤمن 

والهزء،بالتهكم يقابل أن يصح لا دعوته وتااائ، حاله، دللئ، ورصود استهفاعته، 
بالاحادل.يقابل وإنما 

ممأو ش مم أو مج مم أصاب آ ثم محبمظ( أن محيايآ ^٣' ■-لا ءؤدثعدءِ 
مثالتهمتحملهم ألا شعيب الله ني يحدرهم يعيده. ينبمتظم رط مم وما صنيج 

قبلهممن أصاب ما العذاب من فيصيبهم حدوده، عن ويخرجوا الله بعضوا أن له 
وكأنهعقباه، تحمد لا ما إر العداوة في التمادي يجر ما وكثيرا المكذبين، من 

والإنصاف،الحكمة بميزان الأمور وزنوا مفكرين، عقالء قوما كونوا لهم• يقول، 
أمامهاأم والهوى، الشهوة أسامحها دعوة أهي لتروا لكم، دعوتي في وانظروا 

فانالانتقام، وداعية الهوى سايروا ولا —تحار~، الله مرصاة وطلب، المصلحة 
بها.لكم قل لا مأتم إل يجركم ذلك 

وهؤلاءللناس,، أية وجعلهم الله أغرقهم الرر= كذبوا لما نوح ُوم فهولأ' 
ريحاعليهم الله أرمل حدودهً عن وحرجوا الله أمر عن عتوا لما هود ثوم 

يمولوهؤلاء الدنيا، الحياة في الخزي عذاب ليذيقهم نحسات أيام في صرصرا 
كانوابما الهون العن،اب صاعقة فاحذتهم الهدى عر العمد فاستحبوا الله هذ«اهم 

الهالكينأقرغ، أنهم يريد ينةًظم ليي ئزم ورثا لهم؛ قال، نم بون، يك
أنأمرهم ثم لهم، حصل بما وتذكروا بهم، تعتبروا أن عليكم فكان ا منكم 

أناب.إليه لمن ودود استغفره، بمن رحيم فإنه إليه؛ يتوبوا وأل ربهم يستغفروا 
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ذلكبعد قومه جواب كان ئذوله< منا َقثهمإ ثثه ما ينثعنب ٠^٥١^١ )٤( 
وبعددعوته، حمية على الدلل عليهم أقام أن وبعل الجم، والأدب الترفق 

كثهماثثه ^٠^١ له؛ يقولوا أن كله ذلك بعد ردهم كان ربه؛ عياب من خوفهم أن 
رمحآإثي نثا أيكنق محآ ^اؤءلوتا ! لمحمدفريش كقول وهو ، دذوله< معا 

وجهعلئ قالوه ٥[، لفصلت: عتعا!نقه إسا ءأثثل بجاب، ؤينف، يثا وس ومر ء١داتا 
نقول،ما أدري لا بحديثه؛ يحبا لم إذا لصاحبه الرجل يقول كما به، الامتهانه 

بالواسر؛إخبارا ذلك قالوا أو منه، كثير ينفعهم لا وتخليئل١ هديائا كلامه جعلوا أو 
-تحالئ-الله فعاقبهم له، وكراهية عنه رغبة أذهانهم إليه يلقون لا كانوا لأيهم 
ربيعثاينت ذع يمن لأامّ أؤو؛دا ت عليه والوقوف فقهه بعدم ١لإءراصرا ذلك علئ 

^١ءادبم ومحا بمثهوه أن آحكثه هئؤيهم عق جدلنا إث١ ؛^-١٥ هومت، ما رثى عما قممحتن 
ألثنءاذئمأت ؤوإ0ا [، ٥٧]الكهف: .ه أبدا ^١ بمثديأ هان ألهدئ إئ ثدعهنِ وإن 

أؤهنلهأ عق وجثjتا . ستؤيإ ح٠جابا ألأحمق ؛ؤ؛زث لا ايث ؤيس ينك ؛٠^١ 
شإهأدب-رهم عق دو وندم ١^١؛، ؤ، رأى دلإث ^١ ؤلنأ َادامم وق، بمثهوه أن 

[.٤٦، ٤٥]الإّراء: 

ينا، i^/^Jوإما ؤ ت له قالوا بل الحد، ذلك عند شحيب الله نبي مءن يقفوا لم 
ا؛جاهلية،نعرة فيهم ربب نزره ^!١ أنت، ؤآ ؤننلى رهطق، رلولأ صعبثا 

يقدرلا بائه ويعيبونه بالضعف، يهددونه فأخدوا الجبابرة، بهلش عليهم ب، ونغل
يختاروهلم رههله لولا أنهم أروه ثم مكروها، به أرادوا إذا منهم الامتناع علن 

يحزُإئما ثتيزه عقنأ لت، ءؤد؛آ قتله شر لقتلوه اللين= في يتابعوْ ولم عليهم، 
.آبائنا ملة وعلئ ، ديننا أهل من لأنهم ، رههللن، علينا 

ثقعيظم أعر آرنيآ ءاؤينمو؛َ ت فيقول مونرا، ;يا عليهم يرد كيف وانغلر 
بكميليق وكيفا بالخشية، أحق وهو ويخشونهم دونه، حسابا لهم فتعملون ه آلله 
بعيد.وصائل فاصح، جهل وذلك به، يعبأ لا الغلهر وراء المنبوذ كالشيء تتخذوه أن 

حساباالناس يعمل أن الصائل) أنواع وأبشع الجهل، صروب أسوأ من نم 
ويهددونهممكذبونهم الله رسل عليهم يهون وان الخالق، بهلش ون وينللمخلوق 

القلوب.الختم حجاب هو 
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منوطائفة الناس، من رهظا يغضبوا أن عليهم ويعز ذلك، إلئ وما والقتل بالنفي 
المخلوقكان وإذا لإثم، ا في وشاركوهم الشهوة، في مالووهم لأئهم البشر، 

الأبدق،الشقاء في سبب غضبه لأيئ الخالق؛  s^JLIjuقاولي حساب لغضبه يعمل 
المقيم.والعذاب 

قده محق شملوف يما رق ١^٠٠٠١ ؤؤ ت يقوله المؤثر الأسلوب ذلك عفب وقد 
الحسابعليها وسبحاسكم منها، شيء عليه يخفئ فلا علما، ياعمالكم أحاط 

الهوىلكم ثاء ما اعملوا نوم يا لهم قال ثم الأوفئ، الجزاء ويجزيكم العادل، 
وعدة،قوة من لكم بما مغترين الكيد، علئ وقدرتكم العمل، من تمكنكم علن 

عنه،أحيد لا سوف وعقيدني مبدئي علن عامل إني وحالفكم، ربكم ناسين 
الجماهير،عند ويحقره الناس، أمام بخجله عداب بانيه من تعلمون وسوف 
منواثق وأنا منتظر، معكم إني وانتظروا الصادق، من الكاذب تحلمون وسوف 

سعيناأنجئ بالهلاك الله أمر حاء ولما وحزبه، يجنيه وعنايته بالصر، ربى وعد 
صيحةظلموا الذين وأحذ يال3لاعةإ استحقوه الله ص بفضل معه آمنوا والذين 

لمكأن أصابهم، ما سدة س ركبهم، علن باركيءن ديارهم في فأصبحوا العذاب، 
.بخيراتهاينعموا ولم البلاد، في يقيموا 

منوالغرص لمود، هلكت كما بالهادك مدين علئ بالدعاء القصه حتم ثم 
لرسلهم،وتكذيبهم بعصيانهم، ~تعالئ~ الله عذاب استأهلوا أيهم الدعاء ذلك 
نكال.من أعفلمه ما ونكال عبرة، س أسل.ها ما عبرة وهي، 



هؤلشعبب 

قمإؤ 0 قوة ألا محث لم ثال إذ و أتزعف ك؛قنلاا أمنن وكدب 
تنعك إلا آجه إن م ثى ءثو أظثم وثآ . يأيمحر أس  ٢٢٠٤،. ب؛ن محل 

.ألثثفء ألمغ1ينى نذمأ . ين ق؛ومأ ولا ألكل أزمإ ه . ^؛ ٠٠١
وأبيلتَأث!ئكإ أدى و؛دموأ . 'نيين ألا،؛• ذ ثغأ ولا أنعءر أةس تثإ ولا 

بةقئ نإن  ٥٧ثث ١^ أق  CS@ ١^^ ق أت إدآ ثاو و ١^ 
لقمرؤآ ءأل . آلثنيةن من َقكن إن آلثء نن ٢ كثمال  Cjjicنأنظ . آوكذل؛ل 

عظيم،يوم عذاب كان إثهز آلثلق ؛وُر عذاب قلميهم حوإث0 نعملؤن يا 
ن_أ<_راء:لالالجمره آتير نو رظكن ؤإة . محيثث آمحم َيث وما لاثم ذ'إك 4، ،١؛؛ 

١٩١- ١٧٦.]

•ومرة رح شه 
الأيكة،أصحاب، إلى شعسا نبيه أرسل الله أد السورة هدم فى الجديد )١( 

أمامنهم، أحنثا شيب وكال مدين، يقرب كانّن، الشجر ناعم تنبضتح غيضة وهي 
أصحاب،دول لهم أحا جعل ولدللث، منهم، أحنن؛ شعيب يكن فلم مدين شعب 

حظيوافق عرض حظ علئ ا الشام؛ يلي مما بالحجاز كان ومكانهم ا'لآيكة.> 

.مكف، نجر )١( 

الخلق.)٢( 

.ارسحااي، رالماءت كسفة، جمع . نطعا)٣( 
.ؤيحرت يتوغح فما ستعمإ ما وأكثر S يغلل سحاب )٤( 
النجار.للثهء الأنياء" ْاتصمى انفلر؛ )د( 
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الجهةفى "القصير" من الجنوب إن فهي الأفريقي، البر في راذفطاا عرض 
،.القاLة١١

ء ثهب-ا؛إليهم أرمل الذي أن ْع حميعهم لب* المرمحتكذيب لهم ب وقد 
والبرهان،الحجة عاى وقيامها صدفها فى واحدة الرسل دعوة أن من قلمنا لما 

للمرمحلمكنأّب ء صدقه على عنده الأدلة قيام مع الرسل من رسولا يكذب فالذي 
•جميعهم 

لتعبقاله ما الأيكة لأصحاب قال .i ثعيلما أف السورة هذه في وترى 
السورةهذه فى وزاد واحدة، كانت، التعبين أحلاق أن نحرف، ومنه مدين، 

الأجيال.من سفهم من وحلق حلمهم الذي الله بتقوى لتهم مطا 
ينأئن ت بقولهم بلر0 قا الرشّيدة الوادعة الدعوة هذه بعد 

يثرإلا أت ^^١ يقولون ما يعون لا فأصبحوا ، عقولهم علق غلب الدين 
رسولا.يحوز أن يصلح لا بسرا كان ومن ، يثلماه 

منهاونعيي الكلمة، هذه على الرد ؛§؛؛؛ نوح الله نبي قصة في سبق وقد 
المفسرين.بعض لسان علئ وردت التي البالغت الحكمة 

وهييحجرا، ورصرا يشر٠١ للرسالة يرصوا لم الضالأل لأهل راعجبا 
منيعبد دلك هومع ثم ءثكاه تشر إلا أنت ت قال من كل بها يصنع ححمة 
عنالرسالة دعوى في نن هثنق ونإن ت نالوا ثم يعبد، ما الله حلق 

~تعالئ~.الله 

منبه يخبرهم فيما بكذبهم لم شعبنا أن يعرفون القوم لأولثلثح والعجب 
يستحللا كان فإذا الدين، أمور في ربه على يكذب أنه يزعمون ثم الدنيا، أمور 

إلئيلفتهم كيف نم ~ذعالئ~؟ الله على الكذب يتحل فكيف الماس على الكذب 
—تعالئ-،الله من الأحر يطلب وإنما الدين، تبلغهم علئ أجرا لهم يا لم أنه 

وهدهإليه٠؛ يدعو مؤمن وهو ويدعو اقتناع، عن يعمل الذي انمسادق ثان ودلك 
منأثن >ؤإئما ت له يقولون ذلك ومع الدعوة، اماحّب، الثقة ودليل ط الصدق أمارة 

ويرثيهم؛ذلك<الأساس، ذللثح علئ الناس يدعو لممحر ا وهل ألمنمغزه 

رعمو(الأحمر(. ؛.محافظة)البحر وانخرؤابمحافظة)قنا(. إحداهما بمصر، بلدان نمد لعلم ت١( 
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يطففوافلا حفه، حق ذي كل يعطوا أن إلى يدعوهم ثعيب لكن وإذا الأسلوب؟ 
لدعوها هل0 لكنن، إذا حقه؛ من شيئا أحدا يبخوا ولا ميزانا، يخسروا ولا كيلا، 
أسلوبلأسلوب ا ذلك كان ؤإذا العقلاء؟ دعوة تكون فكيف مسحر، دعوة 

خىمسحرا شعسب كان ؤإذا المصدوق؟ الصادق أسلومحب يكون فكيفذ كاذثب، 
يوعدونطريق بكل يقعدون نوا لك ولماذا مدين؟ شعب نهم إحوا خافه فلماذا عقله، 

لمإذا القوم من والمؤمنون هو بالنفي توعدوه ولماذا عنه؟ ويصدونهم به اJمومنين 
رجوعهعندهم يستوي لا ولماذا عقله؟ على مغلوب رجل قيمه وما ملتهم؟ قي يعد 
تعرفعقول للناس أليس بقائه؟ وعدم البلد في وبقاؤه رجوعه؟ وعدم ملتهم في 
بهايوم اكي الدعوة وبين سها وتغرق والحزم، العقل علمئ المنة الدعوة بها 

عليه،يقضى لجنونه فدعوه عقله على مغلوبا لكن إذا لكذب؟ إليها ويدعو مجنون، 

٠ما يوما سيغضحه فكدبه دعوته فى لكذبا لكن وإذا 

وعملهم،قولهم بين توفق أن سطع فلا ضهلرسن، لكنوا القوم أل الحق 
معموقفهم يكون أن طبيعيا فكان لمنهلق، ا علئ عملهم تبني أن تستطع ولا 
منهموقفهم لكن ^، ٠٧لرسالته، مكدبيرن إ لدعوته جاحدين موقف شعيب الله نبي 
.يقولوا أن 

قولنفلير وهو ، آلضندلإزه س كنّك إن النماء من كسفا عثننا )٢( 
ثمودوقوله [، ٧٠]الأعراف: يى َكت إن بدآ يثا لهوي: عاد 

[،٧٧]الأءراف: عى َقت إن بدآ ينا أييثا صالح: الله لنبي 
عندكيى ألص هو ندا َكاث إن ؤآئن4ئ ه■' لمحمد فريش كفار قول وينبه 
أسلوبوهو [، ٣٢لالأزغال،: أل—مه ندا؛؟، أئتثا أو الكثير من ججتارْ ئيآ ثأملمز 

علنيعاقبهم أن عنده من الحق هو القرآن كان إن قيه يطلبون بلخ، الجحود من 
انتفئؤإذا حما كونه نفى يريدون ٠ آحر بعذاب أو الفيل بأصحاب فعل كما إنكاره 

علينافأمطر حما الباطل كان إن تقول: كما عيابا، منكره سوحب، لم حما كونه 
)إن: يقولواأن وسعهم في وكان التهكم، سيل علئ حما القرآن وسمية حجارة، 

اللهوبايالتخ جاحدون، القوم ولكن إليه،، فاهدنا عندك من الحق هو هذا كان 
اللهنبي فيمابلهم يحملون، ولثهواتهم حارحون، الله حدود وعلن مكذبون، 
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فإنالعقاب، ْن عليها نوحبون تبما محيهل تعملؤزه يما أعلم بقوله* شعيب 
عاقبكمآخر عمانا أراد ؤإن فعل، ماء المن كن، بامقاهل عليها يعاقبكم أن أراد 

كماكله، ذلك في الشأن صاحب فهو أجل إلى عذابكم يؤخر أن أراد وإن ٠ به 
نيتا-ن'لتا ثأءفسث حندثغأ ثن ! قومه له قال حين ، ٤^؛؛ نوح الله نبي قال 
أتموثآ ثآ؛ إن أس 0ي إسا ثاد أام،دتين. ين حفت إن ثددآ يثا 

[.٣٣، ٣٢]مود: 

هاللا نيري.  ٠٤عظيم يؤم عذام، كان إيم لثلثت آ يور عياب هأحذهم 
فاصلهناك يكن لم وأنه شعيستح، الله ليي تكذيبهم هو عذابهم سب أن ~تعالى~ 

التكذيب.ذلك مثل منه يكون ممّآن لكل تهديد وهو والعذ"ابج التكذيب بيأت 
محللينفعهم لا ؛أنغامهم فأخذ أياما، الحر عليهم شل الله أن يرِوى 

برئالها وجدوا سحابة ظلتهم فأ للبرية، الخروج إلل فطروا فا سرب، ولا ماء ولا 
أعلم.والله حميتا، فاحترقوا نارا، عليهم فأمهلرم، تحتها، فاجتمعوا جما، ون

عدابَكان بقوله: عقبه وقد معرونا، كان اليوم ذلك عزاب أن وبظهر 

نكثإف و مينس أكمثم كاث رما لأة دنلش ؤ، ^إث • بقوله القصة حتم وف- 
أنأراد لمن عبرة ب، نعيقوم مع الله صنعه فيما أن ليرينا ١^^٠؛ آمر قئ 

يتلعهلم إذا للرسول لية تذللنؤ مع وفيه ، فل—، له كان لمن وذكرى يعتبر، 
علئيحرصوا لم قوم علئ ياسئ ولا إسلامهم، عدم علئ ينحر لا حتى قومه، 

يالمامرحمته ولولا عبادْ، فوق القاهر وأنه وغلبته، الله بعزة وتذكر سعادتهم، 
الأمم.من تقدمهم ومن شعيب لقوم عجل كما العذاب، لهم لعجل 
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-نعال-الله إل موسىر١ا دعوة 

أبثءفكم جعن إذ علكم أقي نمه آدكروأ ثموي لثومؤء موّئ هال ؤد.إذ 
أ'محأئ.مأ :ض © ص َ ض C1لإت م ;١ ن؛ائيم نو ث:ئها 

١٧ميا إة بمومئ ^؟ ١٥© حممٍن مئنثلوأ آدياك عق رثدوأ ولا لكم أش َكدب أق 

سورفي ذكر وكثر مرة، ( ١٣٦)ذكر0 ورد حيث المجيد، القرآن في ذكرا الأنبي-ا، أكثر هو ء؛قلإ موص )١، 
الذكرفي معه ريندزج واحدة، مرة في وباننبوة (، ٢٣)بالرانة وذكر والقصص(، وطه، )الأعراف، 

ذتمِْزري التي الأماكن جمح في ّقج موص عن الحدث عن ينقصا لا عنه انحدين، فإن حلا، هاررن 
القرآن.فى فيها 

■أمور عدة 'يلي نم ٌحّسى عن الحديث اشتمل وقد 
حياته.فى المواقف، وبعض رواحه، إلى ولادته مآ■ الخجاصه حياته عء■ الحدين، ١" 

.،ء،لإنماوث ّّاكه. .كا1ثعل- .تاسلء1الآات,، ْاظهاآكظني.اسف،. ا.صانه، ع- ٢-الحدث  ٠ ٠٠ص م ٠  ٠٠٢ءم ب  ٠ يس ٠ س ءم W ء ِ ٠ 

قارون.مع رممته والحر. زرعون. مع عجث موص قصة م■ الحدث ٣— 
المراحل•مخظم• في ي موس من ُمةفهم ومحادمم، إسانل ض ص الحديث ٤- 

(.١٢٨-١٢Vرالأنا،: دالان اظ: 

الله"ئدمحم تيمجه ابء■ الإسلام شيخ ااوسمعّتج ت القيم ابر■ يقول الأنبياء، بين رفح مقام غمي ولموسئ 
كتبهالذي الله كلام فيها التي، ١لأأر١ح رٌمما علميه" وملامحه الله "صلوامحن، موص إنئ انغلر ت يتول ردحه~ 

نيلهربه وعام؟، فقفاها، الموت مللث، عين ولطم هارون، وهو ، مشه نبي بلحية وحر ، فكرها بيده 
للهقام لأنه ويدلله، ويكرمه ويحيه كله، ذللثح له , يحتما تعالنر وربه عليه، ورفعه ئغأ يحمد في الإسراء 

siliJu  أشد, إسرائتا وبني القبهل أمتي وعالج ، بأمرْ وصلخ ا له عدو أعدى مقابلة في العفليمة المقامات
.انبح في ة كالثم الأمور هذه فكاث المعالجة. 

وسجنهفاحدء مرق دبه ء-اصب نموص• اش المقامات هذو له يكن لم حث متن بن يرض إلن وانظر 
منله يكن ولم واحدط بذب أتن إذا من ؛؟ن وفرق لموص،، احتمل ما له يحتمل ولم الحوت، بظن في، 

مدارجت انظر شفير،ا، بكل محاسنه جاءت بذنب أتن إذا من ويي،ن له، يشنع ما سآن والمحا الإحسان 
)ءمِو((. ٣٣٧/١)^: ٧١
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هاد. دأ-غلررتث ^ثا يئآتا بمئرجوأ ؛ن ينهج جمجوأ حئ د-غلهثا د ن\ي ثادن 
ؤ3؛مدحطقتوه ؛يا أ'نتبم ■ةؤ-^أ آدحلوأ ءلإأ٠-ا أس أتم محامث أك!ث يى يثلأيب 
ث،آدا هن-غلها ق إذا ثومئ ئالوأ تو,منازا كتم إن ئتويوأ أس وو غيورا 

^٠١١لا ايى رن ئ ١٠و ئعدوث ٥^١ إق1 لقتلا وربك أتت ئأذنب مها دائوأ 
عكيممحرمة هإده.ا ل  ١٠آلفن-ديرن آلمرم وبمن ديننإ ^٥٢^، وأخا نمى إلا 

[.Y"\-Y•]المائدة: ّا)ئمنأىه ألثوم, عل ثأس ئلأ ألأريأ ق ييتهوك^ سه 

دهمرة؛رح ش٠ 
المهمات.أثق من ؤه' موس الله نى مهمة كانت لقع، )١( 

مننقلهم فكان الاستعباد، وألفوا الذل، علئ مرنوا إسرايل نمي لأن أولا• 
الأعمال.أشق س الحال ذلك 

وطغيانه.فرعون حمروت مءن لأنام ما ! ثانثا
عليهم،"تعالئ— الله بنعم يذكرهم أن إسرايل بني لذلة عالجه من كان وقد 

الشرفامى إحبإحياء الله إلئ الداعي يبدأْ الوعغل في حكيم لوب أمحوهو 
ولففلالموعفلة، لقبول بذلك لتستنعد الموعوظين، نفوس فى الكرامة وشعور 
—تعالئالله اسم إلى بإصافته العموم يفيد )نعمة( 

النعمأركان أعغلم وهي أشياء، نالاثة بذكر المموم ؛ذللن، مراد0 بين ثم 
.ومجامعها

بوجوديحدق وهو فيهم، الأيياء من كثير جعل أمحمرفها— —وهو ت ول ألا 
ه.قبلهما كان ومن هارون، وأحيه موسى، الله نى المبلغ 

ملو؛ه،ؤوبجدائا فقال: الأسلوب في غاير وند ملوكا جعلهم الثاني: 
ملوكا،صاروا الشعبح رجال معظم أن إلئ للإمارة ملوكا؛ فيكم وجعل يقل ونم 
ه،نفلأمر المالك الحر هنا: الملك ومعنئ للمعل، عبيدا كلهم كانوا أن بعي- 

والاتباد.الرق ذللث، بعد والامحمملأل، الحرية لمعمة تعغليم فهو أهله، أمر وتدبير 
]ابن[عند مرفوعا الخيري سعيد أبي حدث من الماثور ير التفففي 

،،ملكا،ال *كتِح وامرأة وداثة حائم لأحدهم كان إذا إمحرايل بنو 'اكامتتح حاتم: أبي 

و()ص ومسِمظ. (، ٧٣)•Y/كم: وابن )م/تم(. دابنوي: (، ٣٢١)U/المط: الضر انظر: :١( 
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لمكت<،مالكا معته، في مهنئا كان لمن يقولون العرب، ستعمله مجاز وهو 
الملوك.عيشة يعيش أي زمانه؛ ملك أو ملك، فلأن ت أهله مع مخدوما 

كانتالتي وشعوبه، زمانهم عالمي من أحد يون لم ما إيتاوهم الثالث؛ 
الغمامت وفيل لوى، والالمن وقيل• والبابليين، كالمهل العتاة للملوك تعبدة م

بها.احتصهم التي الله نعم من وغيره هدا كل يشمل وهو اليه، في ظللهم الذي 
مقدسةالله وسماها َةب اؤر أتمدمث آ/لرص أد-ثلوأ ؤثثوٌ )٢( 

فسّرهاِ• ومنهم التوحيد. دعاة الأنبياء ضن فيها الله بعث بما الولمة من لعلهارتها 
؟والمعنوية الحية بالبركة يمدق وهو بالباركة، 

إلىالعريش بين ما المقدسة الأرض أل جبل بن معاذ عن اكر عسابن روى 
عرفنافي وري الالنهلر وهي واحل، والمعنى ، الشام أئها قتادة وءن الفرات، 

ملكواإسرائيل بني فاو الصحيح، هو والأول المقدس، بن، هي وقيل؛ اليوم، 
أنتمإذا سكناها في الحق لهم كب اثه ءاؤً=قتت، هلين: فلوفيه الشام 

فيوالإصلاح الهلاءة هو ؛شرمحل مشروطةكتابة فهي -تعالئ-، اله أطعتم 
بنيسورة أيقنا نس الني الإّمِاء سورة في ورد ما ذلك وبؤ؛^- الأرض، 

^١وكعئ مزنمن ألأتم ة كئسث-ف آلكننّح  ijإسر:ءيل بي إك ؛سرايجل؛ 
.غلنلئجاتوأثديي بأي اول ثآ ء؛ات.ا ءبمتتغم بمتا وعد إآ» ؛يا . حشم؛ 

لهتأُو'ل زأ؛تنقئإ عؤز الخقزْ ذلإح رددظ نث و معني وعدا ى ة؛ ألدثار 
زغنئآ; ؛ذا نلهاأتاخ نان لآسأ كقر تثثن ان © فت؛ آكش ؛؛^۴' 

■؛؛؛^١،ا ولث.ثإيإمرة أول يحترم ينقعا ألسجد وتن.محؤأ و->ونتغم لثمأ ا؛بي.نة 
[،A-i]الإسراء: -ءصيرله< لمهم ؤبمكنأ _0 عير وإذ أن لوؤ ئش © بتيإ 
قبلمرتين الشام أرض في ضلوا أن إسرائيل بتي علل قفس الله أن تمد وهي 

ومجدهم،مدينتهم علن ويستولي يدلهم من مرة كل عليهم فسلعل الإسلام، 
ذللئ،.كان وقد إهلاكا، عليه استولن ما ويهللئ، 

رون!المقفال ه. ءدّئا عدّم نإذ ؛ثثكإ أن توؤ بقوله القصة حتم ثم 
الميحيةقبل ازّوم عليهم فسلهل منهم، الإلهي العدل انتقام وعاد عادوا وقد 

)مرد(؛(. U/T)•المثور: الار في اظرهما أ؛( 

٣٤٠



ممزق.كل الأرض في ومزقوا المسالمين، ثم وبعدها، 
التوحيدمن به جئتكم عما ترجعوا لا ختسماوأه عئمم!وأ ظ، عق رددوأ ؤوثُ 

هذافيكون والبغي، بالفللم الأرض في والفساد الوثنية إلئ والهدى، والعدل 
فتعودالمقدمة، الأرض ومنها النعم، لهده حران انقلاب الوراء إلئ الرجؤع 

والجبندخولها، عن النكوصم وهو الارتداد في آخر ووجه لأعداتكم، فيها الدولة 
هداعلى والحران قتالهم، عليهم فرض وفد الوثنيين، من فيها من قتال عن 

سنةأربعين بالتيه وعقابهم البلاد، امتادك في الأمل وخيبة الجهاد، ثواب خران 
أعقابهم.عض المرتدون فيها يقرض 

موسالله نبي مهمة إف ! قلناثار؛نه<. قوما ديا إن يشوع ؤث١لوأ )٣( 
ياسهم،عليهم د وأفأذلهم، قد إمرائيا ليني المصريين استعباد كان فقد ثاقة، 
بأسوأولي قوة أولي المقدسة الأرض في أمامهم يكنون الدين عناق بنو وكان 

س)جبايئن(؛ كلمة من الراد وهو ، القاماين، تلوال الأجسام كبار وكانوا مديد، 
أسماءمن والجبار بالأيدي، لمارها ينال لا ؤلويلة " أمح،جبارة(، )نخلة ت قولهم 

أنيمكن لا وكونه حلقه، علئ والعلو والقوة، انمظمة محي فيه ~تعالى~، الله 
٠مابتاثير أحد يناله 

الأهلة،الخامرة المقدسة الأرضر حدود من بقومه قرب لما موس الله قيئ 
منعليهم ب، غللما وأنهم أهلها، من يقاتلهم من لقتال تعإين م خولها يل. أمرهم 

تلكأهل وقوة بفعغهم واءتن.روا أبوا، لهم الخمريين باصهلهاد والذل الضعف، 
خدمتإلن باحشارم يرجعون السد بعمن كان ]كما ممر، إلئ الرجؤع وحاولوا البلاد، 
والعبودية،الخدمة نالك، ألفوا لأنهم الحكومة؛ بقوة الأسنرتاق، دملغ تحريرهم بعد أمريكا خي سادتهم 

ماالأرقم هده ندخل لن إئا ت لموسئ وقالوا عيهم[، شاتة الاسقلالية العيشة وصارت 
لتكونالخوارق؛ بقوة منها يخرجهم أن يريدون كأنهم إ فيها اتجارون هؤلاء دام 

وأنوجبنهم، صحفهم علن يبقوا أن يستلزم هدا أف وجهلوا لهم، بارئة غنيمة 
عنالشر دفع في قواهم تحملون يلا اكذيا، في داموا ما بالخوارق يعبتوا 

فحلينحالله، بنعم الخلق أكفر يكونون وحينئذ لها الخير جلب في ولا هم، أنف
الحياة؟حلول باياته يؤيدهم 
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نم\و\ته. عثؤم آدحالوأ علنيما آثث أشم مدك نحا من رحلان 
أقليةتبقئ بل شاملا، عاما الفساد يكن لم فسدت إذا أنها بالشعوب الله رحمة 

فيإمعانه علئ الإسرائيلي فالشعب ؛كرامتها، معتزةفطرتها، بصالح محشظة 
بالطاعةعليهم الله أنعم قد رجلين من يخل لم الجبن إلئ وإ-حالآده الذل، 

عتيثر>؛ؤأئحاوأ للشعب يقولان الجبابرة، من الخوف حال في حتى والتوفق، 
إنالله علئ يتوكل أن الشعب، ويأمرون يحلوه، هم إذا يالغلب، ويعدانهم ألاأسه 

بذلبعد ا ء قويا ٧؛ بأنا يخشئ ولا للجبابرة، حسابا يحمل فاد به، مؤمنا كان 
وعدواوقد القهر، وأساب القوة، وسائل من بهم كإليه يصل فيما الوسع 
المصلحن.مع وعادته الرسل مع الله ّنه من يعلمون لما بالغلبج الشعب 

الإيمانأل منه لعرف، سيتق>ه؛ كتم ظؤءن الرحلين؛ فول أحسن وما 
يالصيم،يرصئ لا ؤإباء، شجاعة كله المؤمن ؤإنمّا والخور، الجبن يجامع لا 

سلفناشجاعة ولولا ٠ كريما يموت أو كريما يعيش أن فيه والشان للذل، يخغ ولا 
كلمةاعادء سبيل في جنبيه، بين التي نفسه وهي لديه شيء بأم وسخاؤه الصالح 
وللمؤمنينعر، للمتلمين بقى وما باطل، علن حق انتصر ما ذللثح لولا الدين• 

٠شوكة 

رتشجمدؤبماوت ونع صزح ثومنا يعيا بمصم آلنا'ما آش ؤو1ولأدفع 
[.٤٠]الحج;عؤره قين أثل إلى محه%ريث من اثه ونحممنأ ءيقثا؛ال أثؤ أسم فما يديكر 

منأقوى المرض لأل الإسر١ئيالي؛ للشمب، الرجلين موعظة تنفع لم )٤( 
القويتنانع في ~تحالئ~ الله نة سهي كما عليه بتغلب أن بد فلا الدواء، 

لأفالجبابرة؛ فيها دام ما المقدسة الأرض يدخلون لا أثهم له فأكدوا والضعيف،، 
هثهتاإنا فثنيلأ ورتلش أشت، هنا فاذ ؤ له! أهلا ليسوا وهم القتال يستلزم يحولها 

الأرضيهذه لسكن ربلث، يأمر مصر أرثض من أحرجتنا قد كنت إذا ثعدورك>ه 
ءؤئادشاقتهم، واستاصاد الجبارين فقاتالآ بذلك أمرك الذي وربلث، أنمتح فاذهب، 

ويتنصل~تعالئ~، الله إلئ وشكواه حزنه يبث، ويفاه ثثسبى إلا ^، ٢١لا إن رث 
أمرإلا طاعتلثا علن أحمله أحد أمر أمللث، لا ت يقول فهو أمره عن قومه فو عن 

اليهود.معابد رمانهم، معابد انمارى، ي معا )١( 
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والمكرموالمنهل والممر، سر العفي يطيعك أن بغمرْ أثق ولا أحي، وأمر نفي 
لهمحمئا صرنا إذ بيننا نفضه بقفاء ه الثبتين ألثوي, وتهمئ يثنا 

فسوقهم،علئ بالعقاب، أخذتهم إذ وبينهم بيننا افصل أو لنا، حمونا وصاروا 
ف،يهوك، سنه أربين  ٢٦٠٤محرتة ةلإ-ا ■' الدنيا في معهم تعاقبنا فاد 

تكونأن انه— لنفراد —ولا له الفقئ الثسشاىه< 'ألموو عز ئأس هلا آلأنصل 
مدةشرعئا، تكليما لا فعلئا، تحريما إسرائيل بني علئ محرمة المقدسة الأرض 
ينتهونأين يدرون لا متحيرين، تانهثن، الأرض من في يثرون سنة، أربعين 

مفازةويقال؛ لغة، وينوه يتيه، تاْ يقال! الحيرة وهو التيه، من سيرهم، في 
أربعينالأرض من بحرمانهم الله عاقبهم فيها، يتحيرون سالكوها كان إذا تيهاء، 
العبوديةعلئ وتربئ الذل، علئ نشأ الذي الجيل ذلاثح يبيد حتئ عائلا عقابآ ّنة، 
ألثتسجُىه.ألثوي عل ئاس ^٥^" بقوله! القمة يختم ولذلك —تحالئ—، الله لغير 

فعلرهم،دت فالذين هؤلاء أمثال علن الحزن في يبالغ لا حنن ليه ي
التيالأمثال بهذه نعتبر أن وعلينا بالإنسان، يليق عما ونزلوا مداركهم، ت، وانححل

يكونإنما والاستبداد بالفللم ادها فمحي الأمم إصادح أن ونعلم لنا، الله بينها 
معرفةوبين وعزتها، واستقالالها البداوة حرية بين يجمع ، حديد حيل بانثاء 

ويقومالأنبياء، المالمة العصور في بهذا قام وقد بها، والعمل والقفاثل الشريعة 
وبينالاجتماع، في الله نن بالعلم بين الجامعون الأنبياء ورثة النبوة ختم بعد به 

الأهواءحميع علن وإيثاره لإصلاح، ا حب في والإخادص والمدق البصيرة 
والشهوات.

لقوله؛نيمحا ليس ه سنه ءؤأرسزأ ~تحالئ~ قوله إن النجار؛ الأستاذ ويقول 
فالسنة؛ بأربعين مقيد لا أبدى تحريم عليهم الأرض هذه تحريم فإل ءؤءنزمقه<؛ 

المتينأثناء الثرية فى ماتوا مؤمن أمر عصوا الذين للحرب الصالحين الرحال 
؛احلالآق،عليهم محرمة ت، فكانالموعد أرص منهم أحد يدخل ولم ربعين ألا 

■مآه ءؤمح-ربمف قوله؛ عر الوقف، يرى ولذللئ، 
متكافلاالشعب، يخامحلب، أن القرآن سنة فان ذللثح، إلئ صرورة ألا أرى وأنا 

إلنانفلر الأبناء، علن بها يمتن ولكنه للاباء، النعمة تكون ما وكثيرا ، متضامنا 
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أتنئتلإ ورنا ألابمى أثور •ثث عددق ئ هيءو هذ إترءبل ؤء ت فوله 
كانبما يخافهم ولكنه وعدهم، ما ووعدهم آباءهم نجئ ائما و ،

الوالدعلئ والنعمة والشر، الخير في آبائهم مع متكاذلول أنهم ليريهم 
الولد.علئ نعمق 

يحرمهافإنما إسرائيل؛ بني علئ الأرض حرم فل ~تعالئ~ الله كان فإذا 
شخصرفى العقاب دلان٠ كان ؤإن الجبن، علئ له عفوية نفسه الشما ■علئ 

وصلتاهاأو •ههزه، ؤمح-رمان ت قوله علن وقفنا ّواء يستقيم لمعئ فا صرين، حا نا 
٠بعدها بما 

عهدمن بريتها في ناهوا بناء، أرض فهي مها تاهوا التي الأرض أما 
معهاوما إ أريحا وماكوا الأردن نهر وعبروا ، مؤمن مات أن إلئ خروجهم 

•الأرصض من 
كانتإسرائيل بني نض أذ خلدون" ُابن أوصحه- كما ذللث، في والسر 

يملحلا كدللن، كان وهمن المصريين، ملك في والهوان الذل ألفوا لأئهم حفيرة؛ 
أماسنة، عثرة حمى العالم حضانة أن يفررون والعلماء استقلال، ولا لقتال 

فإئهابالأخلاق؛ تمك تأمة أحدت فإذا سنة، أربعون فمدتها الأخلاق حضانة 
الاستعباد،في نشأ الذي الجيل يفنئ حنن سنة، أربعين بعد إلا الثمرة تجني لا 

الحريقلألف جيل وبنشا 

وظلمه،وصلطانه فرعون س أنجاهم صبحانه الله أن بانهود[; ]النيطان نلاعب، 'ومن القيم: ابن ناو را( 
منأحدا يون لم ما وآتاهم وأعوهم cf وآواهم زئصرهم والعجابw الايات وأراهم ابم، بهم رمذأ 

.'لهم اك كب اش القرية يدحلوا أن أمرهم تم انعالمين، 
وامتثالطامته نأبوا لهم' الفرية تلك وأن لهم• ومنتوم منصورون،" بأنهم بثاوتهم هدا نحمن دش 

[.٢٤]الماممةت ثسواكه نهثا ءاثا ثق-تلأ وربمي، أنت ؤظدئب مولهم؛ والشارة الأمر هذا ونابلوا أمره، 
عليهم،الله بنعم وتذكيرهم، لهم، حطابه وحسن بميم' قمح؛ موص تعالى الله نبي نلك وتانل 

إنوأنهم ٠ أدبارهم ءاّيى بارتدادهم معميته عن ونهيهم ٠ ّيم مكتئبة الفرية بان لهم• الله بوعد وبشارتهم 
.حامحري١ن انشلوا يمتثلوا ولم أمْ عصوا 
فقابلوهالسالفة، بالنعم والتذكير والترمس،، والترغبي، وايذارة، والبثارة والنهي، الأمر بين لهم فجمع 
يوزوافلم [ ٢٢؛ تالماممة ■>ئاينه نوما ديا إن ءاؤثوم؛أ بقولهم؛ تعالئ الله أمر فعارضوا المقابلة، أنح 

ونسواقوما ليا إن ءؤيثعوسوأإ ؛ وقالواالله! نيئ يا ؛ يقولواولم باسمه، نادوه حتى وكليمه' رسوله 
=الجبارين أولتلثف من حرفهم وكان طاعته، لأهل الججابسة يذد الذي والأرض السماوات، جبار نيره 
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صديدهمر دب أشد لكانوا بحانه• الأيلئ اتجار من حرفهم من أينلمم الله سن نواصبيم الن-بن ً
منه.

[.٢٢لاسىنة: ه بمث.نيآ ثق اص ج : فقالواالطاعأ. س والامناع بالسب حوا من تم 
تالتأكيد مز بأنواع معميتهم فأكدوا 
■هوتا فها إو< ؤثوء-ئ ت قولهم العصيان عير تمهيد ت أحدها

القيحقنوا ثم )إذ(، وعو اكأكبد، بحرف الجلة وصدروا مطمن، غير بانهم نمريحيم والثاني: 
بثرطدخولها ءاموا نم المقل، في ولا الأن، دخلها لا أي: انمقز نفي حملق الدالأ >لن( بأداة 

الذينمن أمرء، إلن والانقياد بمياصته علها الله أنعم الذين من رجلان لهم فغال، منها، ابرين خريج 
الله.يخافون 

[٢٣اتاتث.ه]اّممة: ؤأت.نزأقتيلم غص: موز و١نعا أنسا من يخفونهم الذ؛ن من ونز': 
[٢٣]اّممة: ■ءرئأأه ؤ3ةإ دحثلقترت ^نإدا رعتا، منكم ملتوا ئد فإنهم عليهم، فاهجموا الق.ِة، باب، أي: 

التوكل.وهر لهم. والغلبة النمر يحقق ما إلئ أرشدهم نم 
نهتاإثا ئمثتلأ ورثك آنت، فاذنت٠ فّهآ داتوأ ثآ آدا دناهآ لى إثا تتثونخ ؤئاؤأ أن: جراب،لقوم فكان 

[.٢٤؛: jaU]؛سرثه 
وعرالخطاب، هذا بمثل رسوله ؤيراجه المقابلة، هذه بمثل أمرت يقابل حين، حلمه عظم م■ فبحأن 

ررذدهم أن ت به عاتبهم ما انهض وكان وكرمه، حلمه ومعتم بل باتعقوبت، يعاحلهم ولا عنهم، يحلم 
رالنلوى.المن علميهم وينزل انحن، من الغمام علميهم يظل عاما، أربعتن التيه رة 

لأنمنهيا الأسود بن المقداد من شهدت نقد ت قال فيتع معود بن الله عبد عه* ،الصّحيحيء'ات وفي 
كمانلد نقول لا ت فقال المشركين، علمئ يدعو وهر ط الّكا أش ٠ به عدل مما الي أحب صاحبه أكون 

وشمالك،يمينك عن نقاتل ولكنا قاعدون، هاهنا إنا فقاتلا وربك أنذ اذهب لموّس! موس توم نال 
به.وصر لذللل وجهه أمرق بمه الله رصرل فرأيت ٠ حلفك، وم■ يديك وبتن 
آوبآتيث، تنا قزذ نآ:هم ثنى الأ أتيك لا ،ذ ني ج نال: اوقا؛ا1ة بهدم اتله ض نابدوا فلما 

اأثسنيرىيم'أثذوم. عل ذآس ثلأ ألأويف ق يشهوى تثع أرنيق مثتت ؤد-ا 
)ءمرو(ر:آ/ّآأ،ءا(. اللهفان: إغاد ["، ٢٦، ٢٥]المائدة: 
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قه؛موسى 

'كمنز ثأثلإآ ئ1دتوأ وثلإ"بجء تيمذ إك يثاتنذآ توّيى بمديم بمن بمتا 
.أكفي يث نن رنوت إؤ ييعون توف وقال @ آلثم-دبذ غيه َكاث 
نفآسمآ ءادسل ^؛٤٢ بم، يهنؤ ؛ئتحتقم ئد آلحم( إلا أف ي أءوو لا أن خؤ ثنيي 

يأنهملحآلمنيتي؟ن ب، كث إن إ نأب بمايز جثث َثث إن ة}، إس/ويل 
بنألنلأ داو . لاقطيآن ؛يثآء هم| ؤ، يدم وثج . بين ا سانل يآ لإدا عثاْ 

.تأمروث تادا نذ عزكؤ أن نّي و علم لشر ئدا إث معوق محدب 
وجاءعنير مجي عل ا.ا حنمث آلمدش ؤ، وأربل ولناه أته لوأ ثا 

لميوإثئم مم ، ١١٥. آ!مدن عئن عئ إن لآما يا إث ^١ ١٥يعودك الثا>رْ 
ثآ؛لئوأ و ئ . ألنلن\أن ض دبخ_ل أن و,إثآ ناي أف إثآ ينموعئ نالوا . ال1دثإسأ 

إثوأويآ ه . عظيم معم وخءو واسرهوم ألأب0 أعنك ث>تثوأ آنثزأ 
سنول'؛مأ نا ونلل ألى زنع .ا ي1تؤل ما ثلثما ي ؛؛١ عصثاك أؤ أن موّئ 
ألنيةبجي ءامنا ^١ ١٠. ألثءمْ وأي . محنتين ؤانقلوأ نن1إك ثيوأ ي. 
قوتوئنو سا أن نؤ أذ:١^ نز م، :\تلم هد @ َونئون نوش ن ز® 
•علي واجب ومعناه الياء، يتنديد )علي( ت وترى حربمن، أو الباء، معنى ورعلى، جدير■" )١( 
الذتم١لخليمساست.٢(
أحيه.وأمر أمرْ أحر )٣( 

والخوف.الرهب نلوبجم ش دأدسءِا ءذءم، عزهوا  ٢٤)
الحر.من الحق عن الناس به يمرقون أظن؟اآ ؤ، وسلع تتناوله )٥( 
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مطف مذ إقءآلإ لأقص . تنؤن موف دتآ نيآ لث>ربمأ ألتدتة ق
،َاقاأث إلا ثَ ، ^١١ننا و ممون و أك إآ قاوأ و محي َلأهلإ 

*ا«ا-ا"مآا[.تنفذه ذوئا ثع قط أئ ج ، G{Cن ذث ثاثت 

دهمرة؛رح ش٠ 
وصالحاهريا أرسا أن بعد أنه القمة هذه في ~تعالئ~ الله يرينا )١( 

قمةذكرت وقد ، ومنئه فرعون إلى عمران بن موسى بعث هتؤز وثعيبا ولوئلما 

حطابفى ذكر0 وتكرر ومختصرة، مطولة بين مكية سور عدة فى موسى الله بى 
١٣٠)على القرآن فى اسمه ذكر زاد حتى المدنية البقرة سورة من إسرائيل بني 

مرة(.

~محمد خاتمهم بقصة ئبهظؤ' الرسل فصص أسبه قصته أن ذJلنk ومبب 
~الله وكون دنيوية، دينية شريعة أوتي إله حيث من ءليه~، وسالمه الله صلوات 

٠ومدنيه مالك، ذات عغليمة أمة به تعالئ— 

الروم،لملوك راهيصرأ؛ كلفب القدماء، مصر ملوك لقب فهو ؛ رأفرعوزاُ أما 
الخصر،هدا في الإيرانيين لملوك وااالشا0اا الأولين، الفرس لملوك والكسرىاا 

٠أشا الملك لم، فرعون علئ يعللقون وكانوا 
.أباريان اسمه؛ أذ الأقوال وأحدث وزمنه، الحقيقي اسمه فى احتلف وفل 
بك،نجيب أحمد المرحوم بثانه وكبح وير لنوا ا أحد في جثته اكتشفن، وقد 

فيصافنا مقالا وادي قدماء في الأثر اءصاحّبح الشهير الأثري 
قولهوأد موسى، فرعون أئه وأكد الرجل ذللخ، جثة على المنور أيام ا*الخؤيداا 

جثته،على بالعثور تحقق ءايذه حلمك لتن لمنك بمدك ثحك ~تعاليى~• 
بأنذللثج فعلل موجودة، غير مأكولة أنفه أرنبة الرجل ذللث، أن عالماته ومن 

المصريينوأن الماحل، إلي ألفى وأنه جسمه، من المكان ذللئح أكل المسمك 
رأيه.إلئ أميل وأنا الجار! الأستاذ قال ودفنوه، وحنطوه أحدوه 

التاسعةالأسرة سليل رامنشاح،ا أنه هو موسى فرعون في آجر رأي وهناك 

القوبة.او )ا(ضرالوان 
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مل o١٢٢٥ إل  ١٢٩٢)سنة من ملك الذي اكانياا اررميس ابن وهو عثرة، 
م(أ ١٩٣٢سنة مايو )٧ باهرام الحث ذلك نشر وقد المسيح(، 
وقومهفرعون إلئ يقل ولم دولته، ورحال، قومه أسرافح فهم فرعون ملأ أما 

كانواالذين هم دولته ورحال فرعون لأو وملئه؛ فرعون إلئ الدعوة وجه بل 
•ثيء الأمر من المصرين لمانر وليس أمرهم، ويدهم إسرايل لمي مستعبدين 

دولته،ورحال فرعون من إسرايل بني قومه لإنقاذ موسى نبيه الله بعث وقل 
إئماثمئا، هم أنفأمر من يملكون لا قوم إلي الدعوة توجه أن الحكمة من فلتس 

الشعب،Jاللءوة المقصود كان وإن الأمر، يدهم هن إلئ الدعوة توجه أن الحكمة 
اللهءن يبلغه فيما صدقه على ندل التي الدلائل هي والأيايتح الإسرائيلي، 

مكانوجحودا، كبنا بها بالكفر وقومهم هم أنفظلموا -؛1ه -تعالئ-: 
ؤةئل_زت لهم باتباعهم الإيمان دن حرموا الدن قومهم وإئم ذلك، إثم علمهم 

——تعالئ الله سيفصه لما الفلر لتوجيه تشويق وهو ١ الملم-دتيه عشة جمك كثا 
لهم،متعند سعب من فرد وهو علميهم موس رسوله نمر إذ أمرهم؛ عاقبة من 

وصولة.دولة الأرض أهل أعظم وهم 
ئمالبلاد، علئ العذاب أنواع بإرسال ثم سحرهم، عليهم؛إبهلال نصره 

وحجةظاهرة عبرة وهى وجنوده، مالئه من تبحه ومن فرعون ؤإغراق قومه بإنقاذ 

سئماولا الحق، علمي المادية للقوة الغلب أن القانليرن علن الدهر مدى قاتمة 
وحجةالشرق، أهل من استفعفتهم لمن القنالمة أوروبا دول بعظمة الغرورن 
 ،_y،< بالأول.الباغين
يدهمسإلخ ■ ■ • رن، من رسوت ^١^ بمتنثون موزتق وهال، ؤ )٢( 
أنيمكن لا إذ الحق؛ إلا الله علئ يقول لا الرسالة هلّْ يمقتضي وأنه ومالكهم، 

بالصدقحقيق فهو سيء، كل ملكوت يده الذي وهو عليه، ب يكن. رمولا يبعث، 
اكوى.ذلك علئ الحرص صديد وهو ربه، عن المليغ في الحق والتزام 

رباكلّهم للعالمين أن وهي الوحدانية، عقيدة على كلامه اشتمل وقد 
التبليغ.في بالعصمة ~تعالئ— منه المؤيدة الرسالة وعقيدة واحد.ا، 

النجار.لينسخ الأنبياء١١ لاقمعس كتاب. انظر 
ر'■، -_
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سورةفي -تعالئ" لله العامة الرJوسة وحدانية في البحث فرعون نافشه وقد 
ربهماعن وهارول هو اله كما —تعالئ—، به يليق بما موس فوصفه الشعراء، 

والجزاء.البعث ذكر فيها عنهما الله حكام فيما وحاء طه، سورة محياي فى 
•الثالثة الإيمان أصول، وملأه فرعون بلغ ند موصئ أل هدا من فعالم 

واضحةحجة نن تز ظاًظم والجزاء والبحث والرسالة، اكوحيد، 
منباطلانهم إنتييله بي نتجا ؤءارسل قوله: هدا علئ بنئ نم الشان، عفليمة 
ربيفيها ويعبدوا دارك، غير دار إلئ معي ليذهبوا قهرك، رق من وعتقهم أمحرك، 
جفت،كت إن ^٥١^ أن المتواصحة الدعوْ هذه عالوإي فرعون حواب، فكان وربلد، 

.منكنت، إن آيآ ئاب، ثائر 
اللهعن به يخبر فيما صدفه في ئانتا سك ثم باية، مجيئه في أولا شك 
لكظم؛نه.تبمآء هم، لإدا يده وئ . مي، سان هم، ^١ عصاْ ؤءالق —تعالئ-؛ 

بضثعبان هي فإذا فرعون، أمام بيمينه كانت التي عصاه ألقى أن موسى يلثث لم 
تيده وننع الأعين، ترام آخر إلى مكان من وينتقل يسعئ ثعبانا كونه في حفاء لا 

وهمإليه، للتاؤلرين بيفاء هي فإذا فيه، وضعها أن يعد قممه جيب من أحرجها 
الأمورلرؤية يجتمعون الدض هم واJنذلارةت ينظر، من لكل أو وملؤه، فرعون 

الغريبة.

هنبأنه والقمعس والنمل حله محورة فى بياصها —تعالئ— الله رصف وفد 
كالثرص.علة غير من أي محثوءه غر 

ني،.بموإؤ أف رن . علم شر هنئا إلى زعوف محوو ين،  ٠٥٢^٥١]، )٣( 
أبوابعليهم ومحي الدليل، عليهم وقام الحجة رمتهم ئأموُىه؛ تادا آر>ءبلإ 

كانمنهم؟ كان فماذا اليد، وآية العصا، آية الواضحتين؛ الإيتين بتينك النكير 
٥رما الذي ومن فيه، ماهر السحر بذلك عليم وانه W لحر با موسكل رموا أن منهم 

والظلم.الاستبداد في وأعوانه فرعون قوم من الماد رماه بذلك؟ 
يريدموسى إن • فمالوا موسى ناحتة من ؤإلهابه فرعون استفزاز حاولوا ثم 

ألثك ولا ، سحره أرصهم من فرعون وميعة فرعون يخرج أن الممل بذلك 
فائناإن مستبد: لرحل قيل فإذا وسالعلانه، ملكه عن فضال عليه عزيز فرعون وطن 
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علئحوله الناس يولف وهو دولتك، ولهاب محلكك تقوبض علئ يعمل الناس من 
لذلكليه؛ وطار صوابه ذهب القول ذلك سحبي لمالك قيل إذا الحساب؛ ذلك 
ويأخذعلتهم، صّيفلهر ءجؤت مرسن أن عرفوا حين فرعون قوم من الملأ لجا 

يولبونفاخذوا ، لمنحعل ا الأسلوب وذلك الدنيثه، الدسيسة تلك إلن منهم الشعب، 
وهىوعظمته، نه سا_ط|ا جهة من عليه وبحرصونه ملكه، ناحتة من فرعون علته 

الخمر.تفعل ما فوق المستبدين بنفوس تفعل حامة ناحيه 
حظJموسئ وليس التهمة، يتلك، موسن الله نبي يتهمون كيم، ندري ولا 

وشيجةفرعون رب هو بإله وتعريفهم فرعون، بطش من إسرائيل بني إنقاذ سوى 
فذلكمنها، حرج أم مصر أرض في فرعون بقي ذلك بعد عليه وسواء فرعون، 

.'-ونامجولا دعوته، حدود في بدحل ولم مرسى، حسبان في بكن لم ء ني 
أصحابهيحمل بالدليل، والدليل بالحجة الحجة مقابلة عن العجز ولكن رسالته، 

بعدوالضلالة التوفيق، بعد الخذلان من بالله نعوذ وأمثالها؛ المرية هذه علن 
الهدى-

وأنواعه!لسحر ا. 
معالعالية مدارسهم محي يتعلمونه المصريين قدماء فنون من فئا السحر كان 

وغيرهم،الهنود وكذا الباليين، * ٠٠أقرانهم عنف كذللثه وكاد الكون، علوم ساتر 
الإفرنجعلماء اهتدى عريبة سحرية أعمال منهم الوئنيين عن يومحر يزال ولا 

بعضهتعليل يجهلون يزالون ولا ط حقيقته كشف، أو ، بعضيا تعليل إلئ وغيرهم 
تخفئوالخيا التلبيس من ديبة أعمال أنه ت ااكأحر الجامع والمعنئ 

الجاهلونالأقوام كان ولذلك، بأسبابها؛ لجبنهم الناَ حماهير علئ حقيقتها 
الس_حرانبيل من بها ~تعالن~ الله يؤيدهم التي الكونية الرسل أبات يعدون 

بالتمرينتتلقن صنعه السحر لأن صدقهم؛ علن دلالتها من مانعا هذا ويجعلون 

وغيره،ابنإءحاز ذكر ما على ٠ ،تتهث نو* زم قيا م" ك-نت وماررنم، هاروت نصت ١ حجرت اد■ يقول )١( 

أيقناالحر وكان ساحر، أنه زعموا أنهم نوح قوم عان الله أحبر إذ نوح، زس في موجودا الحر وكان 

)٠الماري: فتح ّلمان'ا، قل ذلك وكل فرعون، قوم في قاسا 

)عمرر((. ٦٨٢ ١٥)الأشقر، سنمان عمر للدكتور والنعوذة، الحر عالم السحر، تاريخ في وانظر 
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التيالبلاد في يوحد يكاد ولا الجاهلين، بض إلا يروج لا والسحر والتعليم، 
دنوالمحنا كالمشعوذض أحرى بأسماء أهله يسمئ بل العلم، فيها ينتشر 

واندحالين.

الجنسهو التي العادات حوارق من حر الإل I يقول من يخهلئ ذلك ومن 
ثبتكما بالتعلمم تتلقئ صناعة لأئه الأولياء؛ وكرامات الأنبياء لمعجزات الجامع 

،الكون علماء من أحل بين ف خال" فيه يبق لم الذي وبالاحتبار القرآن، بنص 
،:١^^١٢وهو 

للعامل،المعروفة المائة، خواص من القلممة بالأساب يعمل ما ت أحدها
وضعوهفرعون سحرة إن قيل الذي الزئبق ومنها ، بها سحرهم من عند المجهولة 

سحرةأشسهم يجعلوا أن والكيمياء الطبيعة علماء ثاء ولو وعصيهم، حبالهم في 
ماوعيرها الكهرباء عجائب من لأروهم = وأمثالها الهمجية يقية أش أواسحل في 

فيهم.الألوهيه ادعوا لو لعبادتهم به يخضعونهم 
إخفاءفي اليدين حفة عاى فيها البراعة مدار التي الشعودة الثاني' الخمع 

هومما ذلك وغير ، صورها بغير بعضها وإراءة بعض، ر ؤإمحلها الأسجاء بعض 
٠وغيرها البادئ هذه فى معروف 

الآتيتفي . تتمناوالكرامة، وانمعجزة السحر بين غرق هناك )١( 
كدك.والمعجزة ومنحة، فهبة الكرامة أما والصناعت، يالتعام يحصل مكتسي، علم السحر ١" 
.الم بخلاف، فا<ز، شد عان تظهر لا والكرامة المعجزة ٢" 

إبطاله,يمك• مما فإنه الم بخالآف معجزء، J١إبطال يمكن لا ٣" 
.السهم بخالف، المعجزة، بمثل يأتي أن لأحد يمكن لا ٤" 

رمحمرو()؛'لأ-ه'ا\(. واكعوذة; السحر عالم انفلرت 
ثلاثة:أنواع إلن المم لعلماء قم )٢( 

الحقيقي.السحر ١— 
الثياحلين., قعا' ٢٠هي التي مامت، بانطلمأو الساحر، بهمة يوئ الدي وهو 

الخخييلي.المحر ٢— 
التؤع.هدا من كان فرعون ثوم مهحآ أن ايعلمأء بعقم استظهر وقد 

المجازي.اض - ٣ 

واوملأس-ااJالأءلءمة الأدوية خواصي واستعمال المحناءة٠ الحيل ص أنواع وهي 
و(عم ر (. ١٤٧—١٠١)رالئّعوذة; السحر عالم انظر• 
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الأمسفي القوية الإرادة ذوات الأنفس -اثتر علئ مدارْ نوع الثالث: الوع 
فيتسمئ التي والأنمعالأت، لأوهام القابلة العصية، الأمزجة ذات الضعيفة 

لتعني يأصحايه ال : ا فالذء، هه ۶ لنه ١ هذا ٠ ثة، مالت ايعص هدا ف ع 

طئسملم1رواحاكياتح.
ذك.وغير والبغض لامّ_، مات والهللالأوفاق كتبون الذين ومنهم 

آماالمغناطيي، التنويم من العصر ط! في استحيت ما النؤع هذا ومن 
سحرهوقالوا وحفى، ودق مأخذْ لهلف ما كل فهو اللغة من حر المأخذ 

وفىسواحر، وعيون احرة مهمين • وقالواا وعلله خدعه يمهنئ: ، وسحره 

الرنة،والتحريك،— —بالفتح والحر ،، لحراءأ البيان من ر'إيى الصحيح: الحديث 
حتئصنعه ودق ماخذه لطن، فما الباطن، فى والرئة المادة، هده أصل وهى 

غيرصيتا ك يفلهر أن وهو الخداع، ومنه حفي، باطن فهو أهله غير إليه يهتدي لا 
ان،الحعشاق في العيون وتأثير خفي، باطن فالواقع الأمر نفس في الواقع 

علئر يعحتئ سببه، ويدق لكه ميخفئ مما البيان عشاق في البليغ والكلام 
-اثيرْ.فى العلة يطئ الوقود< الاس آمحر 

تآمروقولهم• علي، أثر بمعنى ررمرني"، قولهم؛ من دأمحتتى4 ■ومادا 
أمرفي به تشيرون الل-ي فما أي: واشتوروا؛ تشاوروا، مثل: وائتمروا، القوم 
.وتاْه<أنين ^^١ الرحل؟ ذك 

بادئفيه تفحل ولا أحيه، وأمر أمره أحر التشاور: بعل لفرعون الماد قال 
وثأنرل؛_: منهاحرة للجامعين ه وحشوي ملكلئ، مدائن في وأرسل الرأي، 
٠مومحئ به حاء ما كنه لك يكشفون وهم فيها، ماهر الح. يفنون عليره سحار بيمحكل 

وقالوا، فجاوواحرة الطلب في قمعن، الرأي ك بال فرعون رصي )٤( 
•الثمنيبره يى و؛قزم مم قاد ٠ م >=كنا إjl لأجرا كا وإث : إفرءون 

وزادطلبوا، ما إلئ فاحابهم موسى، غلوا هم إن أجرا فرعون من طلوا 
منه،المقربين من يحزنوا أن هو أدبيا أحرا المادي الأحر ذللثح مع لهم أن عليه 

مفتوحق.الحاء بننثديد )١( 

)عمرو؛)أ*ةاد(. البخاري! رواء )٢( 
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بالقربىعدتهم حكن وفد الدنيا، نعيم متتهن وذلك والجاه، المال لهم فيجتمع 
ألإما ينموسئ ^٥١^١ لمومئ الغلي، علن حريصا كان أن منه لتفهم المؤكد بصيغة 
.نحنزؤذ آن وإما ثه 

ألقواه.وهال له وإرهابا بحرهم، واعتدادهم هم، بأنفلثقتثهم خيروه 
وأرادحر، الوهو منه لهم  Jbولا لأجله جاووا فيما يتقدموه أن أمرهم 

يكنولم بطلانه، علن الحق ثبومتا بناء وإلن حر، البطلان إظهار ألن به التومل 
تيوس محورة فى عنه الله حكا0 فيما به صرح وقد ذلك، إلا لإ؛هلاله ومحميلمة نم 

.ألثثسدن عنن ثنخ لا أثن إل سثهلأهِ آس إن ألنعم يه ختر ما عوّءا ٠ؤئال 
آلنايىأغمى تحثثوأ آلذوأ ، ٢لثءرموله ًًُقر؛ محق يهص؛■ آلص أث، ننحى 

صإم بحل وعصبهم تتاثم ^١ طه؛ سورة وفى مخر د-ءأءو 
آ'لأءده،أنتت، إدلف _< لا *ijG موثئ. ممه ئمهء ؤ، ثأنبمف @ ثق م ممغم 
وتخييل،تمويه حر المن المؤع ذلك أن ليرينا الأعين الن حر الأصاف وائما 

•ّيمأمه بن ءص وبحل بقوله؛ طه آية في شرحه وليلك 
الخارج،في حقيقة حر اللدلك أن الناس حيال في أوقعوا أئهم والمراد 

•وحيال صنعن مجرد إلا يكن لم أنه مع 
كانتالحبال وكيلك زئبئا، ملئن، قد مجوفة عميا كاث انها قيل؛ وفد 

المواضعتحت، ذلك قبل حفروا وقد زنقا، محشوة جلد~ ~اى؛ أدم من محمولة 
الزنبقوحمي عليه طرحت فلما نارا، ملووها آزاحا فيها وجعلوا أسرابا 

كانذلك أن الله فأخبر يطير، أن الار أصابته إذا الزنبق شأن س لأن ^^1؛ 
فيأثرت أبخرة كإطادق أحرى بحيلة يكون أن ويحتمل حقيقتته، غير علن مموها 

الحيات،صورة علمن والحبال العصي بجعل أو ذلك، تبهر فجعلنها الأعين 
الأعمالهذه وكانت الاطرين، أ؛صار تدركها لا سريعة حفية بمحركات وتحريكها 

ءيميا الوتهن لمناعات اس 

.الأرض تحت المواصر يثب الأمحين من فرت يك-: باكح. )أرح( َمنِدء )آ3اح(  ٢١١
حيانيةمثالات منه ليحدث ال لأن١ خياو في يه يتصرف أندى اااانعا-م رثعرف ان—-حر، س نوع هي )٢( 

=دستور انظر؛ الحارمة"* يالمرر يمزع يلتذ كما ا عنها ويفزع بها ويلتذ ا الخارج في لها يجود لا 
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بانموس إلئ الله أوحئ • الخ - ■ . ءصثاقه• أق أف مّى إل ءؤوأو-ثآ 
الحروسس الحر، من يأفكون ما تبتلع هى فإذا وقتها، حاء فقد عصاك، ألق 

الباطل.الز الحق عن ويصرفهم الناس يافك لأنه إفكا 
مآنالناس اعين في سمرهم أحدثه ما أزاك موسي عصا أل والمعنئ؛ 

فثبت،أي؛ دع1أوله، كازأ ما ونئز الس محوي ؤ ت بقوله عقبه ولذلك وحداع؛ تمويه 
ثنالأفتأئيرْ وذب والتخييل، المحيل من يعملون كانوا ما د وفالحق 
عيدفي كان الذي العفليم المجتمع ذلك في وملؤه فرعون غلب ه صمن ؤأنهلؤأ 

يقفولم لناس، ١ لجماهير ظاهرة الفضيحة لتكون مواسمهم، مآ' زينه ويوم ا لقم 
ذلكمن عادوا ءؤوأذثانواب< وصنعه به بكبكن لم ذللئ، لأف لموس؛ العالم، 

ألتهري>ؤوأفي والخيبة الخذلان مءن رزتوا بما أذلة صاغرين المجتمع 
حرورهم.لنية منق ألقاهم كأيها مجدا حروا 

٠موس آية حقيقة ة فجا ؤإدراكهم سحرهم، ؛ءلاد"ن ظهور أل والمراد 
فكانايمانا، وقلوبهم يقينا، عقولهم مالأيتء قل- —تحالئ~ الله عند من أنها وعلمهم 

الأعضاءعلي الحاكم والوحداني اوكام|ي، البرهاني الإيمان في اليقين هذا 
فييبق ولم الحالمين، رب لله نجدا وجوههم علز ألقاهم الذي محو والجوارح^ 

ا.1وو1< ءامنا ،ؤهالوأ الزائلة الدنيوية وعغلمته لفرعون مكان أدنئ هم أنف
ونروف؛موش رب 

غلبواهم إذا ويمنيهم ويع-دهم المدائن، مءن فرعون يجمعهم كيم، فانغلر 
عليهحربا فينقلبون البرهان ونصؤح الحجة، بقوة منه مومئ فياحذهم ، معبت مومئ 

الحق،عن الناس ، صرفيحاولون لمن كبرى عثرة ذللئح وفى ءق؛أن، لموس وقوة 
عقا'ندهم.وبين بينهم والحيلولة 

حرةالتفلمتح ما الحقائن. لطان لما النفوس علئ المادة لaلان لكان ولو 
وسخرواموس الله نبي إلئ انضموا وما ونفوذ، ِّلءلان مم• ماله علئ عون ذ ■ ٢٠

ذهمب٠إنئ الخسيسة المعادل نحول غايتها وكانت انقريمت ■الكيمياء ت ايصا وهو آ(ا ٠ ١ )t/ 1 العلما، ؛= 
)؟/ُةاا(.تاومعاصِت اتعربية انلغت معجم انظر; h ٠ الحيرة لإطانة ورميلة ننمرص كني علاج واكتشاف 

)عمرر(

٣٠٤



الناصحالخذلان ذلك بعد فرعون صع ماذا وانظر فرعون، وسلطان فرعون بقوة 
.ثء٤١< آذ نز ه ثائ-م فيتوف جذ 

أنعليهم فعاب محالطانه، تحت نهم ؤإيما بيده، الناس قلوب أل فرعون فهم 
وأنهاI للحجه إلا تخضع لا القلوب أن وجهل لهم، يأذن أن قبل بموسى يؤمنوا 

تقاومهأن تستطيع لا البرهان صادفها ثم إليه، وتطلعت الحق، إلئ اتجهت متئ 
له.الخضوع عن لها ض ولا 

سلطانهأن فزعم ط للنفوس ّتعالئ~ الله جعلها اش الممته تلك فرعون جهل 
عهدمحي حركه تتحرك أن النامحآ تستطع لا فكما الأجسام، علئ كسلهنانه عليها 

حق،إلن باطل ْن تنتقل أن القلوب ستطع المستبدحلأ من إذن بدون استبدادي، 
الغباوة.منتهن وذلك منه، بإذن إلا هدق إلئ صلأل ومن 

ه.أنلها نيآ ثممأ آلمدلمنف ؤ، لكث ٥^٠١ ت بقوله ذلك عقب نم 
عليهالغلب محي الرغبة إظهار من فعلوا ما وأن ج موسى الله ني مع بالتواطو رماهم 

تطه سورة فى وجاء أهلها، المدينة من ليخرجوا وملئه لفرعون حديحة كان 
باسادميده في سمهل قد فرعون إف ت القول وجملة ط السء>ره عثتكم أرى 

بأنيتهمهم وم٥ لهم، يأذن أن قبل بموسى آمنوا أنهم عليهم يعتب فمرة السحرة، 
بهاجتماعيم قبل موسكو مع الممل ذلك دبروا وأئهم السحر، في كبيرهم موسى 

ءؤئس-وز،فقال! والتهديد الوعيد إلن لجا وأخيرا أهلها، المدينة من ليخرجوا 
والخداع.المكر ذللث، علن العياب من بكم يحل ما ت-لثوثيم 

محنتكمئم جلبآ ين وييلإ أ؛يةة؛ ت بقوله الوعيد ذلك فعز ثم 
حتنالمصريين قومه علئ به يموه أل فرعون به يحاول وعيد وهو ، ^*٨^^ 

مستبدرئيس وكل مللث، كل يفعل وكيلك بموسئ، الإيمان في السحرة يتبعوا لا 
دينيةبدعوة آخر، زعيم علن كلمته باجتماع علميه ينقض أن يخاف، ثعّت، في 
وأرجلهمأيديهم وتقطع ط بهم بالتمثيل لهم وتهديد سديد، وعير وهو سياسية، أو 

وبعدوالأرجل، الأيدي ■ ٢٠لهم بفي بما ينتفعوا أن يستطيعوا لا حتن لاف، خس 
فييفكر ص لغيرهم عرة يكونوا حتئ الخل، جذوع في يصلهم القطع ذلك، 

وهارون.موسئ برب الإيمان 

Too



وأنهبد، ولا ذلك فاعل أنه القوم لتري التاكيد بحبنة الوعيد ذلك جاء وفد 
حاد.هو وإنما الوعيد ذلك في هاذلأ يكن لم 

أوطانهم،من خراجهم بإ ولا أجسامهم، بحبر فرعون بهدلهم لم 
هوبما هددهم ؤإئما وظانفهم، من بحرمانهم ولا أموالهم، في ؛مصادرتهم ولا 

١لغيرهم ونكالا عبرة وجعلهم بهم، التمثيل هو كله؛ ذلك من أشد 
كانفماذا التهديد، ذللثح وهددهم الوعيد، ؛ذ.للث، ة الم فرعون توعد 

بمايبالون لا أئهم يريدون منهل.ول؟4 رننا إك إئ ^٤^١ عليه؟ وردهم له جوابهم 
مغفرتهراجون ربهم إلئ راجعون لألهم لهم؛ وفتله عليهم فضانه من يكون 

ويجوزجرائه، بحن والتمع لقائه، لفرب، سس—إ فتلهم فنعجيل بهم، ورحمته 
؛عا-نا،بخالد تح أنفما قتلننا فلئن ربنا، الن صننةاو_، ؤاياك ائنا أرادوا أنهم 

وبيتي.بيتا هق ومنحكم 
ثلنفأ؛دنيى الثبت، ين ناءيا ما عق ميغ. ق ؤنامأ ه؛ هلمحورة في وجاء 

وم،اتلتبئا لئ١ لنفر ثؤتئا ءامنا إثا ١للتا هنده لقفي إث٠ا داتيا أنت، ثا هاهمن 

ت،نعيولا تنكر لا ^١ رثا يثاتب \ jSCآث او" يتآ نغم ءؤوما 
لماربوبيته ودلائل الله، بآيايته آمنوا أنهم هو ينكر، أن يصح لا أمرا إلا علينا 

كانفإذا لشده، ١^>؛^ اش يوينوأ آن إلا يمم شوأ ؤوما كقوله؛ وهو جاءتهم، 
وامتدنفعل، أن ثننا ما فافعل الوعيد، ذللث، عليه تحق ونعليه نعاقبا ذنبا هدا 

صهمإعث أهمغ ^'-؟١ الدعاءر بذلك قولهم حتموا وليلك الاستبداد، للئ، زيء■ ما 
كماعليهم يفرغه واسعا يهبهم أن ~تعالى~ الله من ًللثوا ثنيه ومثا 
له،لمين مإليه يتوقاهم وأن الأيمان، علمي يثبتوا حتى القرب من الماء يف»غ 

مقليعينولا فرعون، بتهديد مفتونين غير لقضائه، لمين ثمونهيه، لأمره مذعنين 
فعاب.أو قول في له 

بغيروالألأم، المكارم احتمال عس تعينها التي الفر صفايته مءن والصبر 
شيءولا الباطل، اجنراح أو الحق نرك س بنغي لا ما علئ يحملها حرج ولا تبرم 

النفر،في الصفة هذه يقوي فيه والرجاء منه والخوف ~تعالئ~ بالله كالإيمان 
٣٠•



.موسى 

ودرفألأنم ذ شدوأ ؛٨٣ موش ، أثدرأ يزعزن ممحّ ين أثلأي 
موشو ١٠. لهئوث مدهنِ وإثا سآآئم أ ومثيءأ أنا»م سنمنل ثاو و»ا,لهثاد 

وأكمئءكاد»< يى يكآء من دورئهتا س أريي إُكح ولنخروأ اف أسعينوأ يثويو 
أنرتكإ عش د ١٠حئثثا ما بمي وبن ثأييثا أئن قبل ثن رذبما لوا ٠١٠. فثتتحك 

آادلثدآ وهئد . سرن عقش تئلت آ'لأيفي ؤ، نننننشم عدويظم تإهئث> 
ةهالوا آ-كظ عءئهن ^١ ١٠. ثوحفزول لتئهنِ مى وشن ا ائس؛ ؛تبمون 
وق؛ئأثو بمد ثلترهم إثا آلا نثه7 وش يثوش بموروأرن تنثة سعلم وإن _؛. 

دنؤنمكت>أك محن ئثا قا لونء>وئا ؛،^ ١٠ين يزء ئأننا مهثا و،لوأ . بمثموف لا آْفتحر 
دكارأ»أنةئنوأ مثصثت ءايتت ثألدم وألسايع والئنل وأ-اراد أقوثال نيإ أزسيا ه. 
يميكشد تا رثذى ٥ أنغ تثوش ^١ ١٠ا ألننزأ هتهئ وئع ؛^١ . محريجتتن مزنا 

حقنئثا. إبآيل بئ معدك ولرسأن لك لنويئ أفيتر عقا كثنث ين 
أتيل »أءنتهلم نين أنشنا . ، ثتلإن١٦ئإ ^١ تبمرث هم لكثر إق يتر أء 
د1معموَ؛انوأ أدمت- ألنوم ثأوقا ؛. ثغهن عيا وًءىاذوأ يثاتتننا كديوأ يألمم 

بلإني لي و أنصق ر؛ك وثثت >كوئ أش أ'لأرءفي *؛^٥ 

ك.ء )١( 

سنض.)٢( 

وضزالمث.الجدب )٣( 

.يتنا،ما )٤( 

الناس،]ه يضطرب أو القلوب له تضطرب عياب كل )٥( 
.عهدمحم يقضون )٦( 
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وجنون،. بميتوى "ًقاوأ وما قبموث بمسع َيرتت ما ودمرُا صبروأ يما 
إلهالنا أجعل بموش ئالوأ ثهنِ أنناً ءإة نثةدو0 ءوم عق ئآمأ آدم إذقيل ثه 
ىتظن ني ي ثا ^١، ه ^ @ ص و ء ثاد يلأ ئا 

نإد. ألمفك و ضشًظلم ونو إلها أسأ=ظلم آس أثن !؛< ٠٠. بمملوُى 
وؤ،هآآؤ ريسثمل بمجلون ألمداس نوء يثوموثقم بنمرك ءاؤ ؛ن 

بآا->؛اا.ه عيث رهقم تن لإ؛ُ د'لخغم 

وعبرة:رح ش* 
لم loJ. ؛؛^^ ٥٦ذ لثنيدوأ 3ؤ*، محوّءا آدذر ثرعون قومحِ ين أثلا ؤدثاد ( ١ ر 

عالمساحر موص أذ وهمي الأولى' نهم يميفي فرعون نوم من الملأ ينجح 
ليسبه أش ما أو وتبض أرصه، من ومالآْ فرعون يخرج أن حره ببربد بالحر 
الذينحرة الإيمان ذلك وراء من كان نم حر، للمسطل هو وائما ّحرا، 
حزب.الإيمان قي حرة التع نم موسى، ليهزموا فرعون جمعهم 

مويىعلمز فرعون به يالبون جل.يد لويب، أصإلى لجووا كله ذللئ، كان لما 
فيحرة لا تبعوا الذين وهم وقومه؟ موصئ أتترك لفرعون: فقالوا وميعته، 

للممريضفيغلهر ، ١^١٢كالشيء وآلهتلئغ ولتركلثط الأرض في دوا لفالإيمان 
وبتنإسرائيل بني بين ليحول المستبد فرعول الأسلوب بذلك يستمزون ٠ عجزك 
.يقتله ؤإما  ١٠بحبسه إما ت ٌوسيى 

إلىموسى دعوة بعيون ويف أ'لأض4، ذ ُؤؤني-ثوأ نولهم؛ إلى واننلر 
يعدونوبالتالي ط لأرض ا في إفسادا وبهنثه فرعون ظلم من النامحء ؤإنفاذ التوحيد، 

وإرضاءلفرعون ممالأة ذلك أقالوا ندري ولا ط إصائحا باطل من عليه هم ما 
منتنتفع الى الفلالم و؛هلانادتج المستبد أعوان لأي هم* للباناتهم ومحقاء لشهوته، 

الشعب،جمهرة يظهرون وسلهلانهج بهلئه اُب، حعلى وتعيش واستبدا؛•،، ظلمه 
والدعوةادا، فالإصادح مون قيالحقيقي، مغلهره غير بمغلهر الذلالم ذللث، أمام 

هالك.مدم )١( 

البمل.الني، اللام-: -شح الض )٢( 
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لإصلاحا كان أن وغباوته حمقه من بلغ ذلك أف أو تهريجا، الحق إلئ 
.ؤصمؤلأر ا فى إفسادا نظره فى موسى الله نبي إليه يدعو الذي 

تلتف١^، السوء بطانة شأن وأمثاله القول ذلك أل النفس إليه تميل وّالذي 
أنهالافتناعها المستبدس، الحكام أحضان في وتعيش الذلالمين، حول دائما 

إلاتصيد أن تطبع تولا المفللمة، الأوساط أولئك في إلا تعيش أن تطبع تلا 
حسابعلى به تعيش أن تطبع تما المؤهلات من لها فليس الحكر، الماء في 

الواقع.بالأمر والاعتراف الحق بقول لها يمح ما الأحلاق من ولا ننسها، 
لل.لائ،استعدادا المسّتيد حاكمهم من رأوا أيهم ذلانح على اعدهم موقد 

فهمقالوه، ما صاحبهم ونهوه يتفق وأمثاله القول ذلك أل علمهم ولولا القول، 
فهووشهواته، أطماعه مع يتناسك، وما صدره في يجيش بما الناس يصارحون إنما 

منالمالأ محور لذلك ووزرهم؛ وزره عليه الإثم، في وريهم الجرم في ريكهم 
الأرض٠فى المفسد صورة البشعة، الصورة ؛تلك، وحزبه موسى فرعون قوم 

منإسرائبل بي نإنقاذ هو الأرض في موص ال إهمأل الله وبعلم 
إفسادفهو إفساد فيه كان فادا ة يطشهم وبين الشعب بين والحيلولة استبدادهم، 

فرعونيخشاْ ما وذلك أيديهم، من الجمهور وتفلت تدييرهم، وإحباؤل سياستهم، 
ؤيثرون ١٠أمنهم ء يشقا وينعمون ، غيرهم اب حعلى يعيشون الدين همرعون ومالأ 

بنيإذلال حاب علئ الكبرى ووظائفها الدولة مناصب ويرمحون إخوانهم، باهمقار 
١٠^١^تلك لطائفة وبعدا حانهم، ذلك قوما الله هماتل ألا ؛ حليتهم  ٢٠٠

آلهة،لفرعون كان وهل ، وءزله—^^^ أ؛ؤودة لفرعون• يقول المالأ أف بقي 
وأمرهمصغارا أصناما لقومه وصع فرعون إل ت همل • ألاوه ^١^١٠ يقول• وهمو 

.الأصنامااهذ0 ورب الأعلئ ربكم ^١ ١١١ل• وهما إ بعبادتها 
نفهفي يعتقد أن الغباوة به تصل لم قرعون أل المفسرين يعفض واص-تفلهر 

لأفذلك، فه يعتقد مجء■ العفادء م• هناك لس ٠ ، والأدص للسماوات حالة، أئه 
٠ء ب ■ب ب ٠ ص ب ء ِ ِ  ٣

وكانالصانع، وحول يزكر دهريا كان أئه والأقرب العقل، بضرورة معلوم اده ف
بني—طائفة الهلائفة لتالك؛ والمربي الكواكب،، هو قلي الالحالم هذا مدبر • يقول 

عليكموالمنعم مربيكم، أي• ، ألخخفيه< فقوله! ه، نفهو إسرائيل— 
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لكمأعلم لا أي: عممحذه، إكد نذ لطم هيمت ءؤ، وقوله: لكم، والنهلمم 
اتخذقد يكون أن يبعد لم ذلك مذهبه لكن وإذا أنا، إلا عبادته علكم يجب أحدا 

الكواكب.عبده دين هو ما على إليها محيتقرب يعبدها الكواكب صور على أصناما 
ومنهاالكواكب يعبدون كانوا أئهم المصريين قدماء تاريخ فى والمعهود 

٠٤^١١للمعبود الوحيدة الليلة هي مصر وأل ُارعاا، لغتهم: محي واسمها الشمس، 
الجالسوهو أيصا سلمله اامنفتاحاا الملك مصر فرعون وأل الآلهة،ا وجود مند 

ملكا١منفتاحاأ فولئ مصر إلئ التفت اُرعاا الإله وأل ااشواآ، المعبود ندة على 
الولاة.له فتخغ عنها نحلا منا يكون أن له وسيء مصر، 

معبودةوالشصس وابنها، لثمس ا مليل أئه يعتقد مصر فرعون كان وإذا 
يقول:أن محي بحد ولا له، الناس عبادة إلئ يتهناع أن يبعد فلا المصريين لفدماء 

فيه.وحاد ُارعاا الخعيود لأيه ؛^؛ ٠٣١دم ^١^٠ 
أئهفرعون يريد ئهروُىه مده>ِ وإئا ذس-اءهم وتقيء ؤاءم مثل 

المؤمنينأبناء يقتل بان وذلك إبادته، طربق من الشهب وبين موصى بين سحول 
هبل.من ذلك يقحل لكن كما نساءهم وبستبتي 

بالملطانفوقهم لأئه عليه؛ وسهل له ميسور ذللث، أر، يبين أن أراد ثم 
بنيإحراج ولا الأرض، في إفسادا ن وستهلماو فاد بالغلبة، عليهم مستعل والفوذ، 
قالوأبن إلحؤ جآءئم المؤمن؛ سورة وفي فرعون، تعبيد من إسرائيل 

صشوق إلا آلكمؤن محتقث ومأ ذأثآئهإ ؤآنمؤأ معه  ١٣٠١أكبي،آثآء أقتلوأ 
آنأو دميتظر ثدي أن ناف إؤآ ;ثدآ ؤتنغ مئّبى أهتق درؤف، يمهؤث ثال ر. 

[.٢٦ ٠٢٥]٣: الفثاه ألاثم j ثظهز 
أنهالمومجآ* 1ية ترينا كما المؤمن، موسى لحزب لكن التهديد أل يرينا وهو 

ولذلكج بموسى بطئه وبين فرعون بين ويحول عنه يداخ من فرعون قوم من لكن 
•مّمح،يم آمتل جدووو ينول؛ 

منيورنهتأ ف أ'/قس الك وأنيدأ أش آنتعسوأ لثويؤ مّى ^،؛3( )٢( 
ْنينتظر كان الل.ي الطسعي الجواب هو ذلك إاوتقيرك.ه والعتمة ءتكادهأ. ين تكاء 

ائهم،نواستحياء أبنائهم بتقتيل معه آمن لخن فرعوف تهديد بعد موسى الله نبي 
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الأرصنفإف إيذائه؛ على واصبروا الطاعة، هذا على بالله استعينوا لهم! يقول 
يشاءمن يورثها لله ملك = مطلقا الأرضي أو فلسطين، وهى لحولها، وعدتم التي 
دول،سننه بحمسب فهي فرعون، لمالأ ولا لفرعون ملكا وليت عباده، من 

سننبمراعاة يتقون، للذين الأمحم= بين التنانع إليها ينتهي التي، الهمسة والعايبة 
والاعتصامالكلمة، وجمع كالاتحاد الأرض، إرث أسباب في تعالئ— — الله 

سماولا —تعالؤل— بالله والاستعانة المكار0إ عطلئ والمحبر العدل، ؤإقامة بالحق، 
التجارب.وأيدته وحيه، إليه هدى مما ذلك ونحو W الشدائد عند 

منتكونوا أن بشرط لأرضر، ا بارث لكم ستكون العاقبة أف ءجؤث ومراده 
كماالأمر ولسر حلقه، نفنام في سننه على والسبر ثرعه بإثامة له، المتقين 
صعقه،علئ والضعيف قوته على القوي بقاء ْبن وقومه فرعون ويتوهم تتوهمون 

أفثإ-ي ين أودثا ءؤثالو١ أجابوه؟ وبم لقومه، ءئقإ؛ئ موصى وصية تاثتر من كان فماذا 
ظلممن لإنقاذهم إرساله من يستفيدوا لم أنهم يعنون جظته ما بمني رين ثأتينا 

أسدأو قبله من يؤذيهم كان كما إرساله بعد ويفللمهم يؤذيهم فهو شيئا، فرعون 
سلونه<،حقش تطلن آ'لأربج، ؤ ودئءأشم عووًظلم ديإك آن دبت؛لإ عش 

وآذاهممخرهم الذي عدوهم يهلك أف -تعار- الله قفل من لهم برجو لهو 
كيف-بحانه- فيننلر إياها، وعدهم التي الأرض في حلفاء يجعلهم وأل بظلمه، 

وهلتكفرون، أم النعمة تنكرون هل فيها، إياكم اسخادفه بعد يعملون، 
وفدتحملون، بما والأحرة الدنيا في ليجاززكم دون؟ تفأم الأرض في تملحون 

لئامحُاو العمل، من يجب، ما ؤيتركوا يتكلوا، لئلا بالوعد يقطع ولم درعئ( عبر 
وقومه،لمرعون والأسخزاء الذل من عليهم ثلمال بما هم أنفلغحن، يكدبوم 

ألبعد والعزاء، الية التأساليب من آحر أمحلوب، وهو وقوته، لملكه واس-تعغلامهم 
منيعيليها لله مللث، الأوض أد وأراهم والصبر، —تعار— بالله أمرهم؛الاستعانة 

فيواستحلافهم فرعون مللئ، تفويض ر لهم ؤإطماع ط بثاء من ويحرمها ينا، 
المللئ،بقاء عر لهم وتحريض موس، الله نبي من باحتياؤل مصحوب، الأرض، 

عليه.حملوا هم إذا فيهم والقوة 
دحفروذهينيهعر الئنأب نن وشن ألسبم فنعون ءاد لغدآ ءؤولثن )٣( 

—الله وعد وإنجاز ١لأية، هذه قبل فيها به الموعود الهالك لمقدمالت، تفصيل 
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الدالةم بالفالجملة صدرت وقد الأرض في بالاتتحالف إمحراتيل لبني تعالئ- 
تأييدعلمن اياته أخله من وهو لا كيفج شانه، وتعفليم مضمونها لتأكيد لامه؛ عليه 

الذلالمين.الأقوياء من المنضمين لامظاومين الإدانة علئ وقدرته رسله، 
ئتذؤوكو'إلف -تعالئ-: كقوله العياب، في الأحد مادة امتعمال كثر وفد 

نيزتذ ؤءئندثم* T•؛[، ]عود: ثدييه أئن لئثمأ إل ٠^^ وش أقرئ أتي ؛١^١ رق 
قومه،ت فرعون وآل ، [ ١٦]المزمل: وملأه أحذا ءؤلأ>ندئتع [، ٤٢]القمر: ممندريم 

فيذكرهم كثر الذين نومه من المالأ وهم الدولة، أمور في وأعوانه خاصته أو 
علئالعياب وقؤع وائما لموس، المعاندون المدنيون هم أنهم ووجهه قصته، 
الفتنه ^ؤJأثدأ ظلمهم علئ لهم ومفرين موافقين كانوا لأئهم باكع؛ غيرهم 
ليلهنؤ تعالئ—ت — فوله ومامل [، ٢٥]الأنفال: ه حاصثة منكم طيوأ ضب\ل 

إلاالمعيشة وضيق المجابة بالين أحدهم ما -تعالئ- الله أن كفهم Jثءقثوله 
ملكهموعجز ، —تعالئ— الله نوة أمام بضعفهم الشدة هذه تذكرهم أن رجاء 

ظلمهمعن فرجعوا اعتبروا، تذكروا إذا ولعلهم آلهتهم، وعجز المتغهلرس، الحار 
القلوب،ترفق أن شأنها من الشداند فإل موسى؛ دعوة وأجابوا إسرائيل، لبنى 

تمنينؤإن هنذ؛ء تا ثازأ أ-لسئ حأءئهتر ودا الله! مرصاة إلئ ١لأنفس وترجع 
.معه7يم وش بثوش بملردأ تنئه 

إسرائيلبمي بها أخذ الي الشدائد أولتك أد الأية بهذه -تعالئ- الله يرينا 
فإذا، كهم ن علئ وأصوا عنادهم علئ فبقوا شينا، تفدهم لم التذكر رجاء 

تحفونالمونحن ، غيرنا دون كا هي ؛ قالوا ورخاء حمسب، من الحنة جاءتهم 
جائحةأو جدب من سيئة تحبهم ؤإن الناس، علئ التفوق من لنا لما لها 
،لأنمار ا من معه ومن بمومئ تشاءموا الأرزاق أو الأبدان فى أخرى محيبة أو 

؛موسى لقوم وظلمهم هم أنفصيئاينن، عن وغفلموا إ وثومهم ينومه أصيبوا أنهم ويرون 
٠يستضعفونهم لمن ظلمهم في المستبدين شأن هو كما الحقوق من عندهم هذا لأل 

أحةارفأولإى أقو بمن ثلتريم إثا وألا ت بقوله علميهم —تحالئ— الله رد وقد 
هوفٍهم~ وجوده آثار من وعدوه ءّجأت موسى إلى نسبوه الذي فالثوم ط بمثعوله لا 

.وغدره وباله يخاف ت ؤوّلأه ]١( 
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وسيئة،حنة من قدرا شيء لكل جعل قد —تعالئ— فهو موص، عند لا الله عند 
هدهوبميتفين الأسبايح، قدر على المسببات، فيها تكون سنثا الكون لنذلام ووضع 
عنليرجعوا ووهم يبما لهم امتحان وهو علميهم، البلاء ينزل، والأقدار السنن 

أسباب،ولا الخلق في الرباني الصرف حكم يعلمون لا أكثرهم ولكن خللمهم، 
السيئات،موص إن بوا نما والمعرفة العلم أهل من كانوا ولو والشر، الخير 
ه،للرسول العناد رذيلة رذيلتين! ببن جمعوا قوم فهم نان،؛ الحهم أنفوإن 

يفل؛ولم قوله: في ١لكريم ١لقرآن احنباءل ذ''ونأمل 
فرعونبمللث، يفتنوا لم والإنصاف العلم أهل من قلة فيه أو ليرينا 

سنا،ءلّجأ؛ موص تناصر ت، كانالتي هي القلة هذه وأف المللث،، بجثروت، ولا 
ريييقود أف نحلا ويقول؛ إيمانه يكتم كان الذي فرعون آل مؤٌن ومهم 

إيمانبحد بموص آمن الذي الحزب، القلة هذه ومن الأياتح، آخر إلى ه ه 
نسائهم,واستبقاء أينائهم بتقتيل فرعون هددهم الذين وهم الحرة، 

القومف، ئشمحن ^١ ^١ كنثرثا ءابز بذ يب، ئأينا مثثا وقالوا ؤ )٤( 
منموسى به ~تعار~ الله أيد لما يذعنوا ولم ط ينات، بالولا بالحنانؤ يتربوا لم 

حر،المن موس آيتي عد عان حرة الكثار إيمان بعل أصروا بل الايات،، 
حميةعر بها نيل نالّي، الأيات أنواع مءن نؤح بكل تجننا إن إيلئ، له؛ ونالوا 

فىلنومك خيرنا تومن ديننا من فيه نحن عما بها تعرفنا أن لأجل يعوتلث، 
^^٢وألئثايع وألمثز وا-واد ألتلوثاف ئيم ^٥^^١ بميمدقين للث، نحن فا حدمتنا= 

•ؤزيته ونا لأعإآ ةنة5ووأ ممثثت، ءاثت 
صدقعار واضحات، أيان، والكثات المعاب هذه بهم —تعار- الله أنزل 

رّسالته،صحة اعتقاد مع استكثارا، به الإيمان عن فاستكبروا موسى، الله نبي 
.عليهامهرين والذنوب،، الإجرام في راخين قوما وكانوا باطنا، دعوته وصدق 

طوفانفى ب، وغلوعينه، بالشيء طاف ما اللغة؛ فى فمعناه الهلوفان؛ أما 
لدزؤعالمتلفة المغرقة الأمطار هو قيل؛ الأرض؛ أو ماء المن كان سواء الماء 

الثمار.واجتاح الزيع فأكل الجراد أرسل وكذلك والثمار، 
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أثهوعنه الحنطة، ْن بمخرج الذي السوس هو عباس• ابن ضن الممل؛ وأما 
وقتادة،وعكرمة مجاهد قال ويه له، أحنحة لا الذي الصغار الجراد وهو الدبس، 

القملأل "الراغب"، وجرم الإبل، تاكل القمل تشه دواب أيها جربر ابن وعن 
الجرادأو ا والحبوب، الريع يفسد الذي السوس إنها • فلنا وسواء الدبابج، صغار 

بهاأصس، التي الض-ربارت< س فهي ح اليباب أو القمل، تنبه دواب أو الصغير، 
يحملقذر اليباب لأو صمهم، ش أو إبلهم، أو زرعهم في ةءأب> موس قوم 

أهلهاعلئ نغص الجهات من جهة في كثر فإذا الأمراض، وجراثيم العدوى 
فرعونمن المتكبرين الله أذل يش وانغلر صحنهم، عليهم د وأفعيشتهم، 

تلهم يقول وكأئه المخلوقات، بآصعف الله أذلهم الألوهية؛ يدعون الدين وملته 
أنهفرعون زعيمكم يدعي فكيف حلقي أصعق في ومني مث عن صعقتم كنتم إذا 

الخاطئ؟الزعم ذللئح في تمالئونه وكيف الأعلئ، ربكم 
بدلكقيمتهم وتحريفهم لهم الله تقريع في القوم أولتك بين الشبه أقرب وما 

لدأءاستيعؤأ مثل صمٍدإ ألناس قادها ؤ لهم؛ يقول إذ المشركين؛ وبين الأسلوب، 
مثئموإن ة أنتمأ محلب يبابا تلئؤأ ل آثي دؤغ ين دءؤزكثه هى إنك 

حىه ثدرمأ ما . ؤآتنلزب أظاِلث صنك ينه مثمدوْ لا سثا الدنياب 
[.٧٤، ٧٣]الج: عهنه ليث> أق إة ثذرْء 

عيشتهمعليهم نعصن، حنئ عناهم كثرت إئها فقيل؛ الضمالع؛ وأما 
هم.مادبوبين فراشهم في ووجدانها وشرابهم، طعامهم في سقوطها 

مياْفي كان دم ومحيل؛ عليهم، الله سالهله الرعاف هو فقيل؛ اندم؛ وأما 
•• • عهد يما رئلث لتا أنع يتموس قالوأ آفيْز عتؤر ومحع ولما ؤ المحs_ريين 

إلحء
؛وقالوا إليه، لجووا مومحئ بقوم النفوس له تضهلرب اثدي العياب حل لما 

لدي، تجيويالأياأّنج ، فيعطيلبه، تدعوه أن عندك عهل. ~بما ربك لنا الع 
للف،رؤلفتتا • عنا كشفته لثن لك نقم ونحن الرجز، هدا عتا يكثف، أن الرعاء— 

الشِدات،؛؛(، A/T)المسا رزاد ).ا/ا\ام-همم(. الدي: ير نفني الأنوال مزًّ انظر ;١( 
)صمرو((. ٦٨٤)ممرامح: 
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تإعوْه،نم لكثل إق آلإنر عنيم ًقثفنا قئا  ٠٠انه؛}{ بكآ تعلك ولرسأة 
فمعدبولمحالة لا بالعوم هم الزمان من حد إلئ العذاب عنهم الله كثف فلما 

هنر^إدا حلوله إلئ العذاب وكثف الإمهال من لهم تقدم ما ينفعهم لأ = ذيه 
وهو١!؛^^,، ؤ( نألمرقهنر ميت؛ مهم ففي ويحنثون عهدهم في ثتُثيم 

ثاتتنثاكدزأ وام أمثاله: علل كما الانتقام هدا وعلل المل، عد ويطلق ١^ 
.ءتغهبمثه<عتا و*=ظ\ؤآ 

...ر،كنيبهثاه آvزني مفيبمل ينقنعفوث َ؛انوأ أةل؛رنتث ألقوم )٥( 
ؤإعرافهممنهم الانتقام من الحق باعداء فعله ما — —تعار الله أرانا أن بحد • إلغ 
كافاقد أنه عرفا ذلك بحد عنها؛ وغفلتهم الله بابات تكذيبهم بسبب اليم في 

أرمحنبتوريثهم كافاهم ، الأمر تمحععن مكايوا الدين لمخلصن ١ وعباده أنصاره 
طاإنىبل بغآ عق ألمئ رظد َىتت فيها لله حلفاء وجعلهم الشام 

نفذقد = عدوهم باهادك إمرانيل لبني ووعده الله كلمة أو والمراد صهموأه، 
وقومهIفرعون من كابدوها التي الشدائد عر صبرهم بسبب وذلك كاملا، ومفر 

علناJله أحبعل ًًكاوأ وتنا وقوتم فنمءث>• بمبع َكاكآ ما ءؤودم-رثا 
رفعوالعرش: عليهم، عملهم د وأفباطل، من يمنعون كانوا ما وقومه فرعون 

عرثرومنه العنب،، كعرانثر لق، المتوالشجر للنبات، والسقانف، المباني 
جميعه،فرعون عما على الخراب ألحل — —تعالئ الله أو والمراد المللث،، 

اللهلحزب حربه كان فقد بملكه، والاحتفاحل عرثه، ببقاء يتعلق ما ميما ولا 
تدبيره؛عليه ل وأفعمله عليه الله فدمر المللث،، صر وحويا بالعرش، احتفاظا 

مفسد.عمل يملح لا الله لأف 
الناسبظلم ملكه يرعى الذنح، الملك أف فرعون مع هذا بعمله الله أرانا وقل 
وملئه.فرعون مصير ملكه فمصير معهم؛ والاستبداد 

.. . لهتإه أص-ثاب ي _ظن0 ي عق ئآوأ أبمر إنرءيل بثي ودجتدرثا 
فرعونفيه أغرق الذي البحر إسرائيل ببني تخهلئ أنه -تعار- الله يربنا • إلخ 

أنموس أصحاب فطلبح يعبدونها أصنام على عاكفين قوم على فمروا ومائه، 
متمكنالتقليد وحلق بنفوسهم، عالقة الوثنية لأف هؤلاء؛ آلهة مثل إلها لهم يجعل 
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فيليغرس إليهم بعث إئما وأنه الوثنية، محاربة قم موس مهمة أل ونموا منهم، 
عنه،وعقلوا كله ذلك جهلوا النرك؛ عروق منها ويجتل التوحيد، حب نفوسهم 

.م.؛ ؤإقأ؛ةز لهم! قال أن عليهم ردْ لكن ولدللث، 
منله بملح ما كل ينمل وهو بشيء، متعلق غير المطلق بالجهل وصفهم 

وأهمهالعقل، وطيش النفر، سفه هو الذي والجهل العلم، ففد هو الذتم، الجهل 
بتنابوما بالعبادة، الرب، إفراد من يجب، وما التوحيد، جهل للمقام المناب 

.— عليهم وسالمه الله —صلوامن، الله رز مهمة ْع 
هؤلاءإل أق؛ نسلوثه، َماؤأ ئا فه ،م ما منبر ثوو وإة قال؛ نم 

والهادك،بالتبار فيه هم ما علئ منضئ الأصنام هذْ علئ يعكفون الذين القوم 
له.بفاء لا الله، غير وعبادة الأصنام ■ ٢٥يعملون لكنوا ما وباطل 

ودف ،ثغه؛ مؤمن من طلبوه الذي الهللبح ذلك عليهم ينكر أن أراد نم 
للأنكارلأية ا في والأمتفهام أمماأك؛-ه، و ض.شٍظلم وثو إلتهتا أنهظم أم أعير 

.التحجب، معنئ المشرب 

مقيلهموهو فيهم، —تحالن— الله آيانم، من يحرفون بما الإنكار ذللث، أيد ئم 
فيهم•أبيهم ملة وتجديد منهم، وهارون موس برسالة زمانهم أهل علئ 

ذرءوُىءال تى آغمتك؛ ؤ١ذ فنال؛ علميهم، نعمة أظهر عليه عْلفج نم 
ننبلآأُ د'إا=ظم زذ ذثاءظأأ أنمام وت؛مث أنمداب سوء نثوموم 

نبمًمظة4.
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موسى

وداليق أربعرى رني بمقت نتم يمئر وآتنثها ية ثتنبمى مّئ وروعديأ 
مآت^۵ . أل1نسبيى سنمل ثئ وث" وآنغ مى ق ئنذين{ ينروث هي موّءا 
ألتلإئ آثلر ولبج( ره ئ ثائ إثلف أنهلن آيفآ رن ثان ينثر ذثإ لمثئنا ثوّءا 

زتئوحز يحفا جمإم لآجتفيأ رئم ، قثآر ئثا ره موف ماءقاَي آننعز ؤ0 
إذنموّكن ثال . أأ*وأيأ!ى أود دأئأ إقاش بت ثنسنش )؛( ١٥أثاد ثن1 صععأ 

ويتقتسا. يني وثم، ءائيثك تآ ئئد )إش رنه( ألناين ؤ أنهليثك 
ءومق،وأمر يموة نخدنا ذيء 3^، وثنيسلأ ثوعهله شء ُ؛ظزا ين( ؛'لألواج ي، لإ 

قأدي ،١؛^؛ خإ سهمف . ؛لنسقبم( دار يأنسا ا-نلنوأ 
الالرنب ٌ-هل، يروا ؤإن بنا يديسوأ لا ءابز ًظل ^i؛ وإن الجؤ بمر آلاض 

عتناوكاوأ يثاثننثأ َكئبجأ دأِام د'إك سنملأ سخذوء ألنج، سهل؛( ثروأ وإن ًهة بجدوه 
إلاتمروث يل أعنلهم نثلث أ"لآحنئ ولثثآء ٤؛،؛؛؛، َةدمأ وال'؛؛نث• . ئييث 

حوارلإ جثيا ٢ بمنة"ل ثيهن ين( _•، ئ توّد، أ 'ؤوامحد . سإوُتنث َكاذوأ م، 
_j'؛؛^!؛١ ءثليير!ى. ودك١ؤأ أءثدوْ صملأ بمدت؟م ولا لا أيم يروأ أذ 

ارؤ-جمإم٠ نها نام لا دكا، ناقة يقال منه، ص—ب أو الدق، راJدفت حفاء، يعد وظهر الكنس )١( 
الصاعقة.تأثير من علته مغشثا ت وؤصعدا٤٠ شاهق، عنو من سقط ت ؤو.مه متوية، أرصا أي لحقاه؛ 

الملاح: الناس، واحث'ر له الخضوع يعدد الحز غمط وهو؛ الكبِط من تكلف، صيغة )٢( 
الفال.وهر الضر، رصده والأّتفامة، 

ؤ-ماره:حفقة، بعجل ولمص الخي، س مكل أنء يريق يثرب، دلا يأكل لا القرة، ولق  ٢٣١
.صومت، 

.ندموا)٤( 
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يث!ثقوثة لتا وينفز ربتا يحننا لإ لن هازا مثزأ ئد أثهم درأوا أدبهم ؤت> 
أعحلتناتدكا عن إئسما هال أصما عقبتن م_مهء إق ّوّئ ُّرع ها ا.ا آلحبئن 

تقنتزب١^٢ إف أم أن  JUإثي ءمأآ لخه نأي وثني ؛؛ ٣١وألن ، ^^١ ^م 
زث^٠ ١٥© ألمحتن أي ح محم، َة س ؤَ شث ؟ ١٠وغُ/ا 
؛لوأنلأمحدوأأكن إة © لإأخ؛؛< أبجم وأنث ثتا-ف وأذفتا وش ؤ، آعفر 

حملواوأدن © حذى' ي وةد'إش %إ\ لثوث ي، وذك رنهن( نن عصب تتاثم 
عنحكذ ولنا © وجّث يؤ* بمفيعا يى رئف إة وءانثوا بمدف ثى ئازا نم ألتتات 

نجيتووه؛وفز ئتر ونته ندى ثثبما وي آلألوخ لني ألاثب ثوم، 
ما؛ا-؛ها[.]الأعراف: 

مهؤوبور، ت قوله علئ عطث !لغ . . . كلأه ثنبمى نوش زوأءد-دا )١( 
أماهؤي، لموسئ الشرعة وحي بدء بيان في نزلت لأيات ا وهذه آينره. إنر؛يل 
إلئمدين من منصزيه سيناء من الأJممت الهلور جانب فى بدأ ففد المعللق الوحي 
التوراة.كتاب وحى بدء هتا المذكور وإنما ممر، 

وإعهلادهلمكالمته موعدا لمومئ صرب أنه ١لأبان بهده ~تعالن~ الله يرينا 
ليلةثلاثين الموعد ذك وجعل ذك، فقبل الشرعة أصول، علن المشتملة الألواح 

ميقاتإلن الذهاب أراد لما هارون لأحيه ىل، مؤمن وأن بعشر، أتمها ثم 
عنونهاه فيهم، والإصلاح بينهم للحكم عليهم وترأس ممح،4 ي، ^٢^؛، دبه؛ 

واصحهو ما منه الإفساد لأل نبي؛ من يبمحول لا وهو  ٠٠الممسدبم* محبمل باع تا 
الاجتهاد،فيها يختلف التي المشبهات الدراغ ومنه خفي٠٠ هو ما ومنه جلي، 

تميمشاركتهم يشمل المفسدبم' مبل واتباع بالاحنياحل، فيها التقي وياحذ 
صالعجز بعد ولو اقترافها حال، في معهم، والإقامة ومعاشريهم أعمالهم، 
.سماإرجاعهم 

فنيتمبه٠ رصاكم رما لعهده حافظي*■ موّن انتظار وهو أمرت، عن أغجننم والمعن؛ سفه، عجلمه؛ من )١( 
إليكم.أرجم؛ ونم ه آح بع ند الميعاد أن علن الأمر 

تمثل.وهو كدا'ا، لقومك ؛اقل له• ويقول يغريه الغضب كان )٢( 
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منتحذيرا عنه نهيهم فيصح ه الأنبياء من ونوعه يجوز ما ذلك ومن 
موسبين فيه الاختلاف وقع كالذي الاجتهاد، من بضرب فيه ونوعهم 
سورةفى عنه —تعان- الله حكاه الذي السامري، عجل قمة فى بإبمبجو وهارون 

،ل. مى أسبت ئقأوريم أي و ضيأ هنهم إل تعك تا ِ>يرييى ؤ5ال ! ه ط
رقبإم إس-ىيل بمي ين مرنتا مؤد ؤ حشبمتا إؤ، إه غ" ,بببج( يلغي لا ييتؤم 
[.-٩٢٤٩لءك:مله<

ءبم؛آتموس حفر لما الخ. . . . وئإه وقلتة, لمتثننأ تومئ جآء ؤوثا 
=حجاب وراء من ربه وكلمه الشريعة واعقناء للكلام له الله وقته الذي للميقايته 

أرنياررب ت نقال والرؤية، الكلام فضيلتي بين للجمع العالية ه نفاستشرفت 
المفلرعلى به أقدر ما Jجلياثا حمل على القوة من لي تجعل بان المقدسة ذاتلث< 

موفشظ؛ آمنثز فأ آلمل إز أثين رء ري( لي( ءؤ»ال، ت_لئااا، ورؤبمإل_ي__ك 
بمااستدرك نم الزمان، من تقبل يفيما ولا الأن، نراني، لا إنك ي■ أ ،

منيعلم يكن لم ٌا بإعالمه الرد وطأة موس عن ويخفف، القي، تعليل علئ يدل، 
الجل؛ألمم، انفر دم، رويته، عل اءن هذا في( ء شي( يقوى لا أنه وهو سننه، 
تراني،وف فمكانه فى مستقنا وبقى التجلي لدى ثبت فإن له، مأتجلئ فإئني 

الفاني.العالم هدا  oUفي له لمثاركك 
مادتهاستعداد لعدم التجلي لهذا يستح لا ورسوخه قوته في الجبل كان وإذا 

مخلوعاكونك في له مشارك وأنن، أيما تراني لن أنلث، فاعلم خالقه؛ تجلي كوة 
ألإمننوطي ؤ .ادها استعال، صعقفى الربانية سنن للوخاضعا المادة، هدْ مءن 

اروصوعفلمته، سدنه من وهيئل انهي = ربه؛ لجة ؤةلما ٠ صعيفاه 
كمنعليه، مغشتا وجهه عن موسى وسقْل الدكاء، الماقة أو المدكوكة كالأرض 

جله؟ كان لو غ فكيفلموسى لا للجل كان إنما والتجلي، الصاعقة، أخذته 
فىينبغى لا عما وتقدبنّا للئ، تنزيها مببحذثك،ه ؤ٠ال( غشيته من مؤمل ه أذاي 

ناأتخمن وأن الرؤ.بة أسألل؛، أن إقك4 ءؤُفت لوازمه من أو سالتك منا شأنك 
الحياة.هذ0ّ فى أحد ^١٥ ألأ ألمفين؛ءىه أول( اؤوآئأ ن رسمته 

4لال١ل، قن_الك، هوبهنجره رثئه ( أقاييؤ آنئبتك إد^ ينمومئ ^٠١^١ 
زمنلث،أهل عن، للث، مفصلا خترتلث، وا الناس، من اصتخلمتك، إنمم، • لموثمهم( 
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والأحكاموالعبادات، العقائد من به أرسل ما تعيد باعسار وجمعها 
واصطضتك٢، بالإفراد )برسالتي( وقرى• والشخصية، والمدنية والحربية السياسية 
وراءمن كان ؤإن ملك نوسهل غير من الإلهام، وحى بعد للثح ؛تككمي، بكلامي، 
اللهفأعلمه الكادم، مع الروية علئ ليحصل رفعه موس طلب ما وهو حجاب، 
آتيتكما حد ألثبخ؛يىه نننت وثن ءاثنتك ما له، تعد مغير أنه "تعالى" 

يثيرقومك؛ وعلئ عليك بها لنعمتي الشاكرين من وكن والتوراة الشريعة من 
ض•يهللب ولا —تعان—، الله أعطاه ما يتخهلئ أل لموس يبغي لا أنه إلى بدلك 

آتاهما ياحد أن الرسول، في والشأن رسول، لأنه يهلله؛ أن لمثله يبغي لا ما ربه 
وهداه.آتاه ما علئ ربه ويشكر به، يكلفه لم ما وبيع الله، 

أعفاهثيءه لم ومصة نوطه ؛يء طل، مح، ألألواج ف، لم ؤوُطق-ا 
فينوتر أن شأنها من موعفلة الهيابة، أنواع من نؤع كل من فيها له كتبنا ألواحا 

أصولوهي، التشريع، أصول من نؤع لكل وتفصيلا وترهينا، ترغينا القلوب 
وعزيمةبجد تقبلمها مثت؟ا< ءؤسها والحرام الحلال وأحكام والأداب، الخفائد 
لماالمخالفة كل فخالفه جديدة، بتربية حديد ثعب، تكوين بها الراد لأف وحزم؛ 

هؤلاءتربية المتولي يكن لم فإذا وقومه، لفرعون نمبوديق و١ الذل من عليه نشا 
محياسهم،عن يعجز فانه ثا.يد، وبأصر قوية عزيمة هاحب، لهم والمرمل القوم، 
احبباه.اغزوا مو>ائا ؤوذ-و فيهم، الله أمر تنفيذ في ويفشل 

ئيءتفضل فيه ولمس المام، الحب.: ذتم، بسك، هنا ^١-^^ إذ قيل: 
إلوقيل: بابه، غير علل التفضيل اسم بقولهم: عنه يعبرون ما وهو آخر، علئ 
أفضلوتوحيده ~تعالئ~ الله الإيمان ■ ٣٥العقانل صول فا ف والأح،■ الحسن فيها 
منأفضل والأوامر النمل، من أحسن مثلا والمرض العملية، الأحكام مون 

المهمعلئ تقديما والابتداء■؛ الشرؤع بأحسنها بأحدهم والمراد النواهيا 
وحرجأمرب، حالف، من عاقبة سنرون لهم: وقل أي: أكشزه، دار بشك' 

علنبألف الباقرن أ و؛و التوحيد، على اللأ'م بعد أش .جر التي( ربرّوروج كثير وابمن، المدنيان؛ ترأ )١( 
الجمع.

)صرو((. ٢٧٢)Y/والشر: (، ١٨٦)البوط: : اظ 
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لمنالقائل يقول كما هو حرير: ابن وقال الهلاك، إن يصر كم طاعتي، عن 
دارسأريكم معناه وقيل: خالفنى، من حال إليه يصير ما غدا ساريلث، يخاطبه: 
فرعون.منازل وقيل: إياها، وأعطيكم الشام أهل من الفاسقين 

بيانإلخ . . . إغ؛ر ف، يةلإوور0 أفين ءايتي عذ ؤسمن، )٢( 
اليةتوهي لهم، البينان مجي، بعد البشر صائل في ~تحار~ الله منن من لمنة 
أصلهمالدين الأمم حمح شأن شانهم لأف فريش؛ كفار جهة من محمد لنبينا 

حقارك>ورما التوبة: سورة في قال كما بالبيان، المحجة عليهم قامت، أن بعد الله 
ءيأِه_؛ 0لإا أس إن ينتوئ ما لهر تهمنى حئ هدلهم إي بمد مما د-و( أس 

١١٥.]

التوراة،مءن خقهلإ مومحئ ثوم على أنزل ما بيان با عقيالمنة هده ذكر وقد 
قلموسى قوم أل ليرينا يريدونها؛ كانوا لو لهدايتهم يكفي ما الواعفل م١ن وفيها 

وشرحالتوراة، لأيات فقههم وبين بينهم وحال الهداية، -تعار- الله حرمهم 
أولئلث،وصم، وقد المعاندين، المتكبرين في سنته هذ.ه لأل فيها؛ لما صدورهم 

الهيابة،صفارت<:عن يصرفهم الدين 
فوقطبقة من أنهم للناس ويظهرون الأرض في ينعالون أنهم ؛ أولها

عن،بآتي لما يأبهون لا أئهم ذلك لوازم وِن طينتهم، غم طينة وس طقتهم، 
•حير من منهم يملهم وما الحق، من أبديهم 

فيالشأن هو ذلك لأي ه؛ أنثي ؤت؛د بقوله: التكبر ذللث، وصف وقد 
ئكبناهناك أن إر تشير الأية أد تفهم أن ولك الواقع، لمان فهو المتكبرين 

الشهوات،وأصحاب الماطل، وأنصار المتكبرين، على التكبر وهو بالحق، 
همبما واستهان منهم، أعظم أنه ورأى عليهم الرحل تكبر إذا وأمثالهم فهولأم 

بالحقتكثره لأل آياته؛ عن —تعار— الله يصرفهم فيمن حل يل فاد باطل— من عليه 
بالاطل■لا 

الناس؛حيث،واحتقار ل، لخضؤع ١ وعدم الحق بغمعل الكبر ير نفورد وقل• 
وكثيناآحر، بشخص ه نفيساوي أو لحق، يخضع أن من أكبر أنه المتكثر يرى 

متكبر،أنه بهم ينمل ولا الناس يخالط- لا الذي الرحل من الناس يمهم ما 
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وليلكحطأ، فهم وهو مذكبر، أنه ملبسه في متأنق رجل من يفهمون وكذلك 
الخالقارراا.وبطر الحق، غمهل ءالكبر وردت 

ْفلنزا وثإن يقوله؛ إلته المشار العناد ذلك في وإسرافهم عنائهم ثانيهات 
عندهالذي الحق لب ١١٠تفيد إئما وتعددها الايات كثرة قاف اه؛ يفزا لا ءاثؤ 

أماغيره، دلالة له تظهر فقد بعمها دلالة حفت فإذا فهم؛ سوء أو شك أو جهل 
.وصوحها ولا الايات كئرة يجديه فاد الحق يطلب لا الذي 

علئمرنوا لأنهم ثثد_لأ"ه؛ يئخدوْ لا ألزقي سيل هووأ أنهم ثالثها؛ 
واضحةالرشاد سبيل أحدهم رأى فإذا ال، والفالغي مرعى واممرووا الصائل 

كلوما عليه، هو ما على وتفضيلها بإيثارها له سبيلا جعلها ه لنفيختار لا جلية 

علىاش ميل لك بمن الماس من لأف الغي؛ من الدرجة هدْ إلى بصل أحد 
تركها،= منها مخرجا ه لفورأى ال، الفمن إليه به تنتهي بما علم فإذا جهل، 
.عليها الرشد سبيل واختار 

مماشر الصفة وهده سبيلاه، يتخذوه آلم سبيل يرؤأ وإن ؤ أنهم رابعهات 
ليسمن حرال هى أحرى حال وبينها سلبية، وتلك ايجابية صفة هدم فإل قبلها؛ 

همته،، لضعفرآه؛ إذا الرشد سبيل سلوك على يحمله ما البصيرة نور من فيه 
إلئالبصيرة وظلمة الفطرة اعتادل من يصل لم إذ والفساد؛ الغي يكرم ولكنه 

علئالله أضله الذي فهو الصفات، هذه له اجتمعن، فمن الرشد، عالئ تفضيله 
منسجيل له تبق فلم غشاوة، بصره علئ وجعل وثلثه، سمعه علن وحتم علم 

٠يلكها الحق أسباب 
َكثيرأيأمم أؤد'إلى بقوله؛ العادل الجزاء ذللثه —تعالن— له العلل وقد 

علنمطبوعين يخلفهم لم —نعالئ— الله أف ليرينا ؛ عما و؛وأ يثائنتثا 
للتكديبحواختيارهم بكمهم ذللئ، كان بل إكراها، عليه يكرههم ولم الصائل، 

عماءؤر'حكاذوأ للرشد، الموصلة سبيله عن والصدود الحق علن اكالة ياياته 
و؛ذلاثحبأهوائهم، عنها لاشتغالهم والخدبر؛ الفلر * ٣٠حقها يعطونها لا عتن،واىه< 

(،٩١)ت لم م، ٠١الماس وغمط الحق، بطر "الكبر علمه! وقمت، الزى ولففله اللفظ، بهذا عله أقفج لم )١( 
>ء،مر()؛ا/؛ارا(. (، ٥٥٥٧)الآ*ار: ثكل انظر: الحق•، »غمط لفظ وردن، الآن^ر منكل وفي 
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أسبابمن لهم المانعة العملة هي هها فالغفلة الهدى، محلريق هم أنفعلؤل قطعوا 
البينةوهي والأسماع، الأذان وتعطيل العفول، إهمال من الاشثة والفهلنة، العلم 

مآلإني،أيي ثرثن ءقبجا لجثثم لرأيا ت لأعراق ا سورة مءن —نعالئ— فوله فى 
َة'لأفبأوكف، هأ نتم0 لا ثاداة وم' تمروف لا آعين وليم ها سنرف لا ئلوب ثم 
يمولونالتي، الغفلة وهي [، ١٧٩]١^١^ .ا؟ا< ألثيلوث ئأ آصل تر بل 

ةءممح-أ. أشم ينإب  xiج •٢ ينقل آو ثنع ئ ثو جهنم؛ في وهم عنها 
[,١١، ١٠]الملاين ألتعيره ائنحثب ثنقا مدنكم 

ُُآباتكتاب في والإصادل الهدامة في —تعالئ— الله لمنة ياثا وصادتا وقد 
وهيالموضع، بدللث، تعلق لها التي الأيات كل فيه وامتوفين، ، ١١لأفاق ا في الله 

بينيوفق شرحا وشرحتها الماس، من كثير فيها صل التي والقدر القضاء مشكالة 

ومشاكل.شبه من فيها ما ويزيل وبعض، بحفها 

ماإلا بمرزث هز آغثنلمهإ -نثلث، ألإحزة ويثظ يثايثا َةدبجأ ؤوأؤ!بك 
والبيتان؛الحجزايت، هي لأية ا في الأيات أف الذلاهر ■ سالواك-ه َكذوأ 

علئاشتمالها حيث، من النزلة هنا والأمان وكونيه، وعلميه عملية براهين من 
ومنكرانم،الأخلاق وفاد اكرك، خرافات من الض وتزكية والإصلاح، الهدامة 

آقكمؤوأ£لثوآ I إليه والمصير ه له المالئاه هي لأخرة ا ولقاء الأعمال، 
[.٢٢١٠]IJ_؛; به اء

بلقاءوكذبوا والهدى، بالحق المنزلة الله بابان كذبوا اللءين أن والمراد 
منكان ما إلا هنالك يجزون لا الأءمال= علئ الجزاء من فيها يكون وما الأخرة 

وأصلحها،زكاها خير من هم؛ وأنفأرواحهم في والبدنية ية النقأعمالهم تاثير 
عليهمرنس، للعمل، أثر الأخرة في فالجزاء وأفدها، لصاها وشر باطل من أو 

بنزورت>ت مقوله الأية ختم ولذلك، ه، نقهو كانه المسبح عن ثح المبترتبح 
حبمكمامه وصمهم الأنعام؛ سورة في وقال سلورنت،يم، َكانوأ مثا إلا 

[,١١٠٩لالآن،لإام: عليثه 

إلمخ• • • حواره ر جسدا بمجك ثلتهن يذ بمده، ين موش ي ءؤر؛محد )٣( 
عجلاوالفضة ْن قومه اتخذ ريه لميقات موسى فيه توجه الذي الوقت في 
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منالترك وتمكن الوننية لإلفهم وذلك العجل، صوت يثبه صوت له جدا 
السامري؛هو يعبد عجاد الح1تي ذلك لهم اتخذ الدف إن طه سورة وفي نفوسهم، 

.هنئه■ موش وديث ءاثتؤظم هذا ممالؤإ -مار لم جندا ؛ :؛،٢٤لهم  ٤٣^يقول؛ إذ 
وأقروْالس-امرِف عمل رمحوا لأنهم موسى قوم إلى هنا الاتخاذ ب وقد 

قومإلئ الماقة عفر ب كما الاتخاذ إليهم ب نوليلك له نعيين موكانوا 
إلئوالمدكرات المعاصي تنب وكيلك منهم، واحد عفرها الذي أن مع صالح، 

اتخاذهمعاى القوم أوكلث، يوبخ أن أراد ثم رامحين، بها كانوا إذا جميعهم القوم 
يي-إلمولإ لا أنم بزوأ فقال: ليعبدوه، الحلي من عجل محورة 

ؤث'مع ثم ولا و* إلثهتر ئئ ألا ِرنذ ^١٥١١ طه سورة وفي ثملاه، 
[.٨٩ت ]طه ينعاه 

حاولأقصئ إلى والحمق قه المن بلغوا جماعة القوم اوللث، أل والمراد: 
نمالمصريين، اء نمن والقفة الذهب من الحلي يستعيرون إذ قه؛ والالحماقة 
هوبيده صنعه الذي المجل ذلك أل ؤيزعم عجلا، لهم ليمغ للمامري؛ يعملونها 

فييهلله وأخذ فني يحللبه كان الذي موسى إله أيه أو العبادة، تحق يالذي الإله 
ممحتؤععجل أيه لعرفوا العقل من سيء هؤلاء عند كان ولو ميناء، طور 

همإذا يجيبهم ولا صلوه، بيلا سيهديهم أل تهلح يولا يكلمهم أن تعليع يلا 
حالهذلك ومعبود أطاعوه، إذا نفحهم ولا حالفوه، إذا فمنهم يمللثف ولا خاظثوه 

بحال.يعبد أن يستحق لا 
أيديهم،صنع لأيه وحمق؛ مقه معبودا العجل ذللثح اتخاذ أل بين أل وبعد 

الاتخاذقاصاف ، وءءمح١ذوأءؤاءثنوْ وقال: الاتخاذ، إنكار أعاد 
أيهيرون لأيهم الاتخاذ؛ ؛ذللثح هملأنفظالمين كانوا أيهم وأرانا ثانية، مرة إليهم 

عنيتخذوه لم فهم رشادهم، فيه لما يهديهم ولا ًالآحهم، فيه بما يكلمهم لا 
العجلعباده من المصريين عليه رأوا لما تقليد عن بل دليل، نبه ولا دليل 

فتحثظ >ؤثيا بحد من لهم أعنام علل العاكفين من رأوء ولما قل، من )أبئر( 
العجلادة بعبكزاه مل أثهم ء؛ؤودآوا هذا عملهم علئ وندموا أييده_لمه، 
منىلتا وثئغز تثثا يحننا ؤ ال_ة__ول: وأك_دوا ؤم\وا'ه، 
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اللهبها وعدنا الي الأرض في والاستقلال الحرية وهي الدنيا، عادة لأكّمؤزه 
والرصوان.الكرامة دار وهي الأحرة، عادة ول—تعالئ—، 

•إلخ • • • أمحئاه عفثف وثي، أق ثوتئ محبمأ ^^٥ 
أحيهعلى غاصبا الميقات من رجع لما قيهح موس أل —تعالئ— الله يرينا 

فيهم،حالفته في عزيمة ذا يكن ولم لهم، سياسته في صعق، أنه وذلك هارون، 
ينفسما ^٥١١؛، ه•' الله وإغفاب الترك من منهم وقع ما علئ حزينا 

"تعالى~،الرب مناجاة إلى عنكم ذهابي بعد حلفتمّونيها خائفة بئس أي،• تدكاه، 
•بقدها خلفتموني ولكليم سيرتي، باقتماء تخلفوني أل الواحب وكال 

ذللث،عن يردعكم ولم يعفكم، فعبده القوم، أولثك كاصنام محنتا صنعتم إذ 
إذاالمملح أل العبرة من وفيه ، ءج؛؛ بهارول تعريض وفيه عام، فالتوبيخ سائركم، 

هوخلفه ما علئ وقفئ مجهود، من بدله ما علئ غلب فد ال الفتيار رأى 
استرجاععلئ وبحمل عميما، حزنا لذلك يحزل فائه مرصتي= صالح أثر من غيره أو 

بعيد.أو قريب من الفساد ذلك فى سببا كان م■ على ويحنى الأثر، ذلك 
-تعالئ-،الله توحيد إلئ القوم دعوة في الأيام يمضي موسئ الله نني فهدا 

تمهارون أخاه يترك نم وليالي، أياما والوثنية الشرك محاربة علئ ويدأب 
القومويقل الفرصة، تلك السامرى فيفترص جانبه، ولين حلمه في القوم فيطمع 
الهواءمر إدا بحيث حاصز، نحو على والفضة، الذهب حلى هن عجل بعمل 

تلكبحقيقة وجهلهم إسرائيل بني سذاجة ويستغل العجل، كصوت صوت منه 
،مومحمئ الله نبي فيعود يحيد، أن ينبغي الذي هو ذلك* أل وبريهم الصنعة، 

إضاعةعلئ لأسف ا غاية ويأسف العميق، الحزن العمل ذلك علن فيحزن 
بأخيهيصع ثم التخريق، أنواع لكل واستعدادهم قومه، صحف بسبب مجهوده 
أنللمؤمن ينبغي أيه ليرينا ذلك كل يصخ؛ ما والشدة التُنيم، أنواع من هارون 

اللهنبي لذلك انزعج كما والشرك الوثنية من ينزعج وأن ، لآلصلاح يهلمئن 
ألواحينمعن جعله الذي سديد ا الغضب ذلك أخيه علئ وغضب ، مومحئ 

لذلكفيتألم إليه، يجره هارون أخيه برأس خذ ويا يده، من ويلقيها التوراة، 
بالالملبي الموقف ذللث، قومه من وموقفه هذا عمله عن ويعتذر هارون، أخوه 
موقعامنهم وقف فلو يقتلوه، أن وقاربوا جانبه، واستادنوا ، ستضعفوه ا القوم 
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حد.عند يقف لا مما كان ما منهم لكان العجل وعيادة الشرك إكار في إيجاسا 
ويكسرف القلوب يريق أن شانه ْن بأمسالوب هارون الله نبي إليه توسل وقد 

قلاوكادوأ ذنتوا1ثف1 ألمم إة أم وت يا ت وده ذ الغضس_ج، حده من 
بكتجمعني من يا يريد! ، ١^^ ح محٌفي وثُ يى ئنيش 

القومعلئ الإنكار في جهدا آد لم فإني و٠ؤاخدتي؛ بميفي تعجل لا واحدة أم 
وكاداأمري يمتثلوا ولم لنصحي، يرعووا فلم استضعفوني ولكنهم لهم، والنصح 

تجعلنيولا الأعداء، بي يشمت ما والمعاتبة الإهانة من يي تفحل فلا يقتلونني، 
الغضبمن واحدة درجة في العجل، بعبادة هم لأنفالظالمين القوم مع 

•سيء في متهم ت، فلوالمواخذ.ة 
ماله يغفر أل الله من طلم، وأدنج،ه ؤ، آغفر ااؤر>أه موسى ^،3^ هناللن، 

مؤاخذةمن فيه قمر ام عما لأخيه يغفر وأل وفحل، قول ■ ٢٠أحيه ■يلئ به أغلغل 
الرءأأك،ه،أنجم وأتت رتتلث> ز ؤوأدفثا ط له إيذ.ائهم * ٣٠تونعه لما القوم 
ذللث،على قئئ نم الرجاء، في الثقة مريد علن يدل، ~تحالى~ الله على ثناء وهو 
إلوقيل؛ الدنيا، الحياة في وذلتهم عليهم الله غض، من العجل عدة عافبق ببيال 
له;نال حيث، العجل؛ لهم واتخذ القوم أصل الذي للسامري هي الذلة هذه 

أحديملئ، لا أي! [، ٩٧]طه: مثثاسه لأ دمل أن آلتوء ؤ مح، ؤظده1ا 
جزاءفي الله نة هذه إ أي أل1نرتيه، عمزمح، ءؤوةو'لك قال! نم أحل.ا، نص ولا 

رمان.كل في الرمل علن الشرن 
علئوبقي عليها، وعكفح السيئة، عمل من عافّة هذه أن يرينا أن أراد ثم 

قدمما له يغفر الله فإف وآمن؛ منها تاب ثم السيئة عل من أما المويت،، حتئ ذلك 
بمدهايى رثش إة ^٠١^١ بمدد١ ئ ي ثر ألثتثاذ، ضلوا ؤوأث!بما سناات٠ من 

ؤإلالل.نوب أن ليرينا وغيرهم، العجل متخذو فيه يدخل عام حكم وهو ر>يمه، 
وهيالشريهلة، حففل من بي• لا ولكن وأجل، أعظم وكرمه عفوه فإل وجلّتج عقلمحنا 
حازم.إليها يلتتفن، لا بارئة، وأنعتية فارغإ طمع وراءه وما ط لإنايق وا التوبة وجوب 

ويآلألوخ لني ؤ موسى; نبيه ءأن محكتح لما ت، الغضأن الله يرينا ثم 
يرمونهلربهم هم للذين ورحمة هدى وكتب، منها نخ ما أى: يتحبماه، 
وغضبه.عقابه ويخشون 
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.موسى 

شئقؤ رث Jال أؤجثة لثدمم ئثثأ لمثث رجلا سع\ث نوتم نوش ءاؤرآ.ثنار 
سه ئبمل ، سفر إلا همت إذ يأ ١^*♦^ تلر إآ أمدئ ي1قى ند تن أنتكنه> 

ؤلتا رأًفئب . . ألُنين خ وأنت وآز-تآ تا »أء؛ر ثث أنث يثلأ تن وثبمدف يثآن 
آكةت م، يث ءف- ث\ل ؛^ ،١٥، ^؟١٢إة وخ د، ثَثث أدق 

ثابظهم آلزيتقوء ليوفيكن ةغث0 سلفتما شء َم وسعت ورح-نبم( 
i بمد،محدوثه, ٢^ آمحكن ألبق آلذزل ببتوث أل;'؛ . محنون  fij،

ومحررالْلبمت ثنن يمحل أكاًقر عي ديييم إلسروف لأنرهم وآلإنجِر، لأ}وكب 
بج،،َاثأوأ همن َيثث أد ثأ'لآغتل هبجآرم قي نقثغ آلي محن 

يتأبهاض . أل1ددمل نت أوكق، _! أزل آدكآ ألور وأسنوأ وسروء ، وعرروْل 
ضإلا إن لا نأ'مح تلث لإ أك بما إبمظلم أس ط لن أتا'ف 

ثأئعوءدًقهثي' إش يؤيءث\ أؤك_\ ألأ,؛يى ألمي ورسولي أش نثاينوأ ويمت يزء 
ْها-حْ\ا.]الأعراف: ئهتدُله ٥،==^^؛ 

وامحارك.اتلازك )١( 

رحم.إذا h ءودا يهود ماد من؛ رحمنا، )٢( 

كاننما مثر والأغلال: اككلفس، لتقر مثر رم لثمله. الحراك من رمه صاحه خذ يا الذي تنلهم ( ٣١
الثانث.الأشياء ص شراتعهم في 

القبيح.معاودة من مغ لأئه العزيز؛ ومنه والمغ، العزر من عدو، عليه يقوى لا خى منعوه )٤( 
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٠وعبرة شرح ه
ءجأ>موسز أف الله ا يرين. اميثنن1ه يجلا سنمذ قومهء عوّتى ءؤوأئثار )١( 

أخذتهمفلما ريه، له صربه الذي للميقات يصحبونه رجلا سبعين ثومه ٌن انتخب 
وتمنىج موسى حرن موسى سؤال عند عليه الله تجلى الذي الجبل رجفه 

بنويقول لا حنى الموعد؛ لذلك مومحئ مع خروجهم قبل الله أهلكهم لو أن 
ئملمحا معهم شديد حرج فى فيقع لاهايكيم، بخيارنأ ذمش ئد إسرائيل• 

طالعجا عبدرا الذيم* أو جهرة٠ الله روية طلبوا الذين وهم مناه، آلأئتاء 
انسبها تبتر الناقة بالأمور واختبارك بادرك سشه إلا وإذ؛ف كادهما أو 

تشاءمن الفتنة بهذه تضل وهداية، ضلال من عليه انطووا وما استعدادهم ليفلهر 
رلهم بمحاب وك تناء، من ونهيق تفديرك، ر بظالم ولت عبادك، من 

أمورنامتولي ولساه والمقل، العدل بين دائر مشيئتك، أمر بل ، توفيقك، 
والعقابالمؤاخذة، عليه يترتب ما أتاه ءؤةعف-ر نفوسنا نكست، بما علينا والقائم 

برحمتكوشكرك ذكرك من يجب فيما انقصير أو سنتكح، مخالفة من 
حلماأكنيزه حير العامة رحمتك، من الخلق به شملت، ما فوق الخاصة 

سواكغفران يعارص ما غفرانك رص يعأ ولا ينب، فلملاح يتعا فاد ، وجوداوكرما 

العافية،من ■ئكجه الدبا هذه ق لنا ءؤوأءفث1، نفس هوى أو صحف أو عجز من 
بدخولأ[ؤح-رهه ءاؤوفي للءلاعة، وايتوفيق والمللاح، الأستقادل وعر الرزق، وبسط 

ارلآح-رهوق حكنه ما ألن ق ءانثا ؤرثن،ا كقوله وهو رضوانك، ونيل جنتك، 
ورجحناط إليك، تبنا • اككه هدئا ^]^١ [، ٢٠١الناره عذاب، وقنا حكتة 

.سفهائنا من فرط منا 
رحمتيمبق من كان قد أي- إلخ؛ • * • آشاءه س يوء أصي_ح عذاؤا ^٠١^ 

،المجرمي*, والعصاة الكفار من أشاء من به أصبب، خاصا عذابي أجعل أن غضي 
الأزليةالقديمة صفاتى مم■ فهي ا العالمي' فى شيء كل وسعتح فقد رحمتى وأما 

أفعالهمن بل —تحار—، الله صفالت، من ليس والعذاب العالم، أمر بها قام الذي 
العدل.صفة على المرتبة 

بالفعلالرحمة تحلق وعن ٠ يع لمضا ا لفعا با التعذيب عم* عبر ولهذا 
كافركل لهللأ، ولولاها مخلوق، لكل انمبذولة العامة هى الرحمة وهذه الماصى، 
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عقت-رلف ما اسبرأ ء^.بما الناس أش يؤاخذ ^ؤؤ وفجوره كفره عقب وعاصر 
ويكتبها~تعالئ~ الله يوجبها خاصة رحمة وهناك [، ٤٠]فاحلرت دآكق؟ا< من ثلهمكا 

يردفلم العذاب أما ورحمت، منه فضل إلا كتابته وما لمحسنن، ا المؤمنين لبعفر 
أنبنهولكن ه، نفعلى كبٌ ~تعالى~ الله أن المعصوم حبر في ولا الكتاب في 

ي،ؤير(^سلكتما الوعد ذللث، بمقثضز وقوعه من بد لا فكان به، وتوعد 
يحوللا إثبايا بمشيئتي وأثبتها خاصة، كتابة رحمتي اكتب ج إلخ • • * يئقوذه 

الصفاتأوكلث، بين جمعوا لقوم شيء، دونه 
ماكل يتقون أنهم ليفيدنا التقوى متعلق حذف وقد ينقوزه I أولاها 

دلك،إلئ وما الرسل عاى والتمرد والمعاصي الكفر من —تحالئ— الله يغضب 
بذلكيرن جل وصاروا أخلاقهم، من وحلقا لهم عاده أصبحت التقوى أن وليرينا 

يكونفإئما المحرمات من محرم في وقعوا ؤإذا أنهم وهو ط الوصم، 
وذللئ،بزوالها، المعمية تزول وقتتة لأسباب والندرة، الثذوذ وجه على دلك 

القوى.أهل من كونهم عن يخرم لا 
وخصبالمال، ثح نموّهم في يكن فلم ألزحقوْه<، >ؤئززث أئهم ت ثانيها 

يكونأن والاختبار الفعل بنظر تقضي المال حب فتنة لأية بالذكر؛ الزكاة 
اليهودحب، إلئ إثارة وفيه الفرائضر، من لعيرها التاركين من أكثر للزكاة المانحون 

~تحا!ئ~.الله سيل في بذله ومغ وجمعه، بالخال وافتتانبم للدنيا 
بجمعيصدقون ت أق غنوزه، ثايتئا هم ^^^؛0 • بقوله له أشار ما ثالثها• 

العلمعلن مبني إذعان تصديق رسلنا وصدق توحيدنا علئ تدل التي آياتنا 
الأقوام.وعصبية لالآباء التقليد دون والإيقان، 

مكو؛ءونو.ئمؤ(بجد.وئه, ١^ وئج الرسولآلبى يئعوث  '•رابمها 
يكب،،ولا يقرأ لا الذي به والمراد الأم، إلئ ب والأمي وألإنجسفيه اص 

أإهضأق عثتأ نش أبهم ءؤد'لأث لأمتين العرب؛1 مون يالكتاب أهل وكان 
ينقلولم ٢[ ]الجممةت مألمه رتؤ؟" ألاهثى ق بمق ُؤهو مران[، زآو سميذه 

يشاركلا خاص وصف فهو ط محمدنبينا غير أميا نبيا بعنح ~تحالئ~ الله أن 
النبوةبعد جاء فانه نبوته آيات من آية والأمية النبيين، من أحاس فيه هأ محمدا 
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وآدابهموأخلاقهم البشر، عماني من د فما يملح ما وهو المافعة، العلوم باعلؤل 
ولنيكن لم ما الحالم في التأثير من لها فكان بها، وعمل وأحكامهم، وأعمالهم 

.الله خلق من يكون 

الذياه معنوألإءمز،ه آلؤرثن ي ذنأ محووئث, >ؤأفيمحإ وقوله; 
هو،انه يشكون لا يحيّثج والإنجيل، التوراة في عندهم مكتوية ونعته صفته يجدون 
يغي—،لا عندهم حاضر ءأجمحي شانه أل وبيان التمرير لزيادة ؤبمندهمه وقوله! 
ماأُم لبيان اسئناف آلثنأ=؛قيه عي وييهم الممورن، وقوله: عنهم، 

وترتاحثه، حالسليمة العفوji تحرف ما والمعروف بعثه، عند إليه يحتاجون 
العاقليستطع لا بحينح والمصلحة، للمهترة وموافقته لنفعه له هرة الط القلوب 

منهوتنفر السليمة العقول تنكره ما والمنكر عاليه، يعترض أو يرده أن المنمق، 
وناباه.القلوب 

وهكذاالمتقدمة، الكتب، فى الرسول صفة هذه كثير! ابن الحاففل قال 
بنالق، عبد قال كما م، عن ولا يتهن ولا بخير، زلا يأمر لا حاله، 

فانه؛ ممعلئ، فارعها ءامنوأه، فؤ,!وى• يقول! الله سمعت، إذا عود! م
عنهتنهئ ثر أو به، تؤمر حير 

ل،،ثريلثح لا وحده بعبادته الأمر من به الله بعثه ما وأعفلمه ذلائإ أهم ومن 
قال!كما قبله، الرسل حميع به أرمل كما سواه، ما عبادة عن والنهى 

[.٣٦]النحل: نآجثنؤأ آثة آعثدإ أرٍبم زسولأ محق '؛؛؛؛٤^، ؤ، بمئنا 
اللهرسول أل )هت أسيد وأبي، ، حميل أبي إلى نده بأحمد الإمام وروى 

وأبشاركم،أشعاركم له وتلين قلوبكم، تعرفه عني الحديث، سمعتم ®إدا ال! قه 
قلوبكم،محرم همك، الحدبث، سمعتم ؤإذا به، أولاكم فأنا قربسر منكم أن،، وترون 

أحمدرواه منه®. أبعدكم فاتا بعيد منكم أنه وترون وأبناركم، أشعاركم منه وتنفر 
حدآى.ُاذاد 

)صِو((. ٤٨٧)r/اينهم: ق__ِ)١( 
مامتحقيق ؛U-؛؛V(، r/Y)والحكم: انمزم جامع واظر: ؛(، o\/To))مه'ا-ا(ء أيو: ورام )٢( 

)عمآو(الفحل. 
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منأخرى لصفة بيان عثهأد ربمرم ألْلبمت ثنن وتحلم، ؤؤ ت وقوله 
اكغذيةمنه وتستفيد الأطعمة، من الأذواق تطيبه نما والطيب، البى، ذللث، صفانم، 

الأطعمةمن والخبث المعاملة، في وتراضر بحق أحذ ما الأموال، ومن النافعة، 
العقولعنه تصد أو المسفوح، والدم كالميتة ذوقا، وتستقذره ١للمة الطباع تمجه 

لضررهأو الوحيدة، الدودة منه تتولد الذي كالخنزير البدن، في لضرره الراجحة 
•أي العبادة، سيل على ~تعالى~ الله غير إلئ به للتقرنم، يذبح كالذي الدين في 

بهيأذن لم باطل لتشريع أكله أو ذبحه يحرم والذي الفيفؤ'ن، لتكريم يذبح ما لا 
بغيريوحد ما الأموال منر والخبيث والحامي، والوصيلة والمائتة كالبحيرة الله 
عثهمووببمح وقوله! حتا، والوالغضب، والخيانة رقة والوالرشوة كالربا حق 

وصعوبتهإسرائيل بني ، ت،ةليفلثقل تمثيل ءقهث؟ه َكانئ آلؤ، إصرهم 
بهأخذوا فيما كانوا أنهم إلئ يشير وهو توبتهم، صحة في الأننسرر قتل كاشتراط 

والمدنية،التخقية والمعاملأنم، العبادامحتح منر التوراة أحكام فير الشدة مء• 
ؤبالملأنمل موثق ذلك مع وهو ج منهاينهل أنقالا يحمل كالذي والعفو؛انم، 

والمماحةبالتيسير المحمدية الشريحة فجاءنم، ورحليه، ويديه عنقه فى والأغلال 
بالممحنيفيةرابعثت، قال! أنه . الله رسول عنر طرق منر ثج الحديورد كما 

إلئبعثهما لما الأشعري موصى دأبي، معاذ، لأميريه! ه وقال ، محة'١ ال
رواهتختلفاؤ ولا وتطاوعا روا، نعولا ؤيسروا تنمروا، ولا رربشروا ! اليمنر

وشروْوعرروْ يهء ءامنوأ ؤثآلمك^ بقوله! لأية ا ختم ئ، ، وغيرهما الشيخان 
ألممخن4.م أُكش ط أدكآ أق ثأئمحأ

مرسمم،قوم من بُثه عند الأمي، النبي، بالرسول يؤمنون الذين أن والمعني 
التحغليممع يعاديه من كل من ويحموه يمنعوه بأن ويعزرونه، قوم، كل ومن 

باللسانونصروه والاشمئزاز، الكره ْع ملوكهم يحمون؛عضر كما لا والاحادل، 
همأولئك القرآن، وهو رسالته مع الذي الأعفلم الور واتبعوا والمنان، 
والرضوان.العظمئ بالرحمة الفائزون المفلحون 

)_.،((. ٦٢٣)آ-ا/(. ٢٢٢٩١)احمد: رراْ )١( 

)ب(. ١٧٣٢)نم: وم(، ٦٩)الخاوي: ورام )٢( 
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-تعالئ-،الله رحمة سعة علئ اعتمدوا لقوم عبرة السائقة الأيات محي ولعل 
وٌا، محمهٌ كل وسعت ولحسمي ظؤ ت قوله على اعتمدوا وحكمته عدله عن وعقلوا 

والفاجر،والبر والكافر، المؤمن تشمل التي الرحمة هى الرحمة تلك أن دروا 
هيجميعها فهي والحشرات الهوام وتشمل الأعجم، والحيوان الإنسان تشمل كما 

بالصحة،ومنعهم الرزق، لهم سخر أن بهم رحمنه فمن تعيش، الله رحمة 
هذهفي يعيشون كيف وهداهم صورهم، فأحسن وصورهم بالعافية وآميهم 
الإنسان.يبني الله من رحمة ذلك كل يتعلمون، وكيف الحياة، 

منهتفضلا نفسه على كتبها فقد المؤمن بها يمتاز التي الحاصة الرحمة أما 
آخرإل—ى _ؤمنونه يثانيتا هم وأل!ن أليقوْ ينعوف ءؤلؤ;ذ ا انؤإح

الرسولينبحون لقوم كتبها شحيح، لبخيل ولا فاسق أو لفاجر كتبها وما الأبات، 
تعرفهبما يأمرهم الذي لإنجيل، ا بص وأخبر التوراة، به بشرت الذي الأمي الض 

الخببثح،عليهم ويحرم الطيب لهم ويحل ، فهلرهم تنكره عما وينهاهم ، نفوسهم 
الشاقة.ليفه لتكا ا من أثقالهم عنهم ويضع 

وئرروْيمء ءاثنوأ دمى ظ ؤ ت وقال المخيف، الحم بدس لأية ا حتم ثم 
هؤلاءلغير فائح ولا ألنئلمله، هت أولتق، _L،t أرل آلور نأئعوأ رثثزوْ 

علئأشدها ما أية وهى والفجور، وى القوتعودوا العصيان، علئ مرنوا ممن 
~تعالن~الله بأوامر المتهاوض قلوب علئ اها أقوما الشهوات، أرباب نفوس 

ألاميءه َةل وسمت، وؤحّمق ثؤ بقوله؛ هم أنفيمنون الدين علئ وكان ونواهيه، 
كتب،الذين هم الصفات أولثلث، أصحاب أن ليعلموا تليها؛ التي الأية عن يغفلوا 

والقادح.بالفوز لهم وقفئ الرحمة، لهم ه نفعلئ الله 
وتهوينالمعاصي، علئ الإغراء من النؤع لذلك يفقلنون اليوم وعافلنا ولعل 

المبشر، موقفالناس؛ من يقفون ولا ، لن.لائ، يفعلنون لعلهم الناس؛ عالئ ات المنك. 
برحمته،مبشرين ومنذرين، مبشرين يقفون وائما فحّج، ورحمنه الله برصوان 

ألممرأيا آي، و وه غتو بقوله مذكرين؛ وعذابه، بهلشه من مخوفين؛ 
الرحمة،واسع فهو •٠[، ، ٤٩أ'لأل_ثه العياب هو ع_انابى ^١)؟ . آلؤعِثِ 
تكونأن ينبغي الذي والمكان يستحق، الذي الموقع في؛ إلا يضمها لا ولينه 
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الموضعذلك الله بين وفد كذلك، يكون أن الحكيم في والشأن حكيم فإئه فيه؛ 
الايات•آحر إلى بنقو0ه إ-في؛اوا ؤمثةقلإز١ بقوله• 

عاماب ح_هلهدا ميماه. إقهظم أش رسول، إي( ألنار يتآبيها ؤء؛( )٢( 
بأمالضمحا الك، الله عبد بن، محمد إليهم وجهه والعجم، العرب من الشر لجمع 

العرب،قومه إلئ لا كافة، إليهم ستعالئ— الله رمحول انه به ينبنهم —تعالئ—، الله 
حكايةإلا ؤيلغاف وؤما ت كقوله فهو اليهود، من العيسوية زعمن، كما خاصة، 

ؤوأوج،وقوله! [، ٢٨]سبأ: لا آلنابج، أيكر وئيم؛ محي—ي•، لشمل لأناني، 
منبلغه من كل به وأنذر • أتم،[، ١٩]الأنعام؛ ؤأه دس ي' آلمءاي( تث' إل، 

لأيهبايمانه؛ يعتد لا خاصة العرب، إلئ برّالته يؤمن إنه ( شالفمن المثقلين، 
—تعالئ—تكقوله معناها، في وما القطعثة، العامة النهوصى لهنْ م،دذد—٠ 

آرسكك>ؤرمآ وقوله! ١[، ]اكردان: ه قل عبدوك عل الننهان  Sjiأرمح، 
[.١٠٧]الأنياء: نتة إلا 

لألوهية،ا وتوحيد الربوبية بتوحيد المقام هذا في ه نفه الله ؤ وصفنم 
قيءهن إلأ إلت لأ ة"لأيي ألتتنتت، ثأاّئ، لإ فقال! والإمانة، وبالإحياء 

أثوؤهء١مو١ التفريع، تلريق علئ الإيمان إلئ الدعوة ذللا، على وبني وييثّ--إه، 
،أرك؛ؤ الأمية معجزة الظاهرة المعجزة تلك، إلئ الفلر ليلفننح ألأِماه ألكي ويبموله 

—تعالئ—،الله توحيد من إليه يدعوكم بما يؤمن أي• وًتي*ِيث'ه، إش يؤبن، 
ورحمته،وحكمته علمه مفلهر وهى خلقه، لهداية أنزلها التي التشريعية وكلماته 
وقدرته.إرادته مغلهر هي التي الكويتية وكلماته 

لع1،=ظلمووأئعوْ فقال; الإسلام، بأمرهم الإيمان بأمرهم وبعد 
الدنيافي سعادتكم فيه لما وباتباعه بالإيمان، اهتدائكم رجاء أي• ئهثروو(ه، 

والأخرة.

أدكآألؤد ؤوق~-*وا ه• الرسول صفة فى قال أئه هى لطيفة; نيتة وهنا 
لقرآن١ اتباع في نللئ، ن ظ ئهتدوئيم؛ قشتفم قال; وهنا تثجه، \ث'ذ 

الحادةصفة في كاتباعه بالقرآن، العمل في انباعه تشمل وهزم خاصة، 
ذلك،،إلئ وما وقمرها وطولها وجهرها ومرها أوقاتها، وعدد وكيفتتها، 
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وبينهاالقرآن أحملها التي العبادات بقية وصمة الحج، صمة في وكاتباعه 
القرآنمن واستنباطه اجتهاده في اتباعه يشمل كما العمل، طريق من ه الرسول 

حالتها،أو وعمتها المرأة بين الجمع كتحريم تشريعا؛ كان إذا علميه الله أقره الذي 
القرآن.في المصوص الأختين بتن الجمع علمئ فانا 

،ندبا أو وجوبا بها —نعالئ— الله إلئ بالتقرت أمرنا عبادة إما والشرح 
منليس فيما الله غير كدعا، الدين، فى لضررها اتقاء عنها نهينا مفسدة وإما 

فيلضررها أو الله، لغير المذبوح وكاكل الناس، عليها يتعاون التي الأسباب 
ماديةحفوق ؤإما العامة، المصلحة أو العرض أو المال أو م الجأو العقل 

الأزواجومعاقرة والنفقات، كالموارث أهلها، إلئ بأدائها أمرنا معنوية أو 
بالعقود.كالوفاء المعاملات لضثهل بالتزامها أمرنا أو بالمحروف،، 

للهحر به يتعلق لا ما الأمر امتثال فيه يجب، الذي التشريع من ولير 
والعناعات،كالحادات مفسدة، دفع ولا مصلحة جلب لا لخلقه، ولا عالئ~ ت— 

آمرمن فيها يرد وما والبحث،، التجارب على المبنية والفنون والعلوم والزراعة 
.الحرير كلبر وعيد عليه ترنب، ما إلا تشريعا، لا إرشادا العلماء يسميه ونهي 

الممنيةالدنيوية الأمور لبعضر النبي إنكار أل الصحابة بحفر ظن وفد 
يابسا،رديثا ثمره فخرج عنه فامتنعوا النخل، كتلقيح للتشرج؛ التجارب على 

وقالتشريع، عن لا ورأي، طر م قال ما قال انه فاحبرهم ذلك، في فراجعوْ 
الناستنبيه وحكمته ، الم مصحح في ورح كما دنياكمءا، بأمر أعلم راأنتم لهم* 

(.٢٣٦٣)سلم: روي )١( 

مماظاهر معقول غير قول على منه كان وإنما وحي، عن إحارا ٌنه ذلك يكن اُلم الطحاوي؛ يقول، 
ولمط به العلم أهل غي• من سواهم عمءن به العلم ذوو بتين يختلفرن لم القول، في الناص فيه يتساوى 

تكنولم مكة، باليه إنما ه لأنه أهله؛ يعانيه بلد من ولا ذنك، يعاني كان ممن وج الله رسول يكآ' 
الأمفي امول وكان ه، اليها صار اتتي المدبمة من سواها فيما انمخاب كان ؤانما يرمند. نخاّ دار 

وو؛انملما،; أىو الووي: الإمام ويقول )أ/تأأ(، الأتار: منكاس ثرح به«. القدس علمي دل الدق 
المعايثءأمرر في هأ ورأيه ت نالوا رايات، او هد؛ في بينه كما ف' كان وإنما حبرا، القول هدا يك' 

ويقول(، ١١٦)دا/ت مسلّم نّرح ذلك'٠ في نقحم ولا . هذامنا ونؤخ يمتنع فلا كغيره٠ وظنه 
أنفله في غلعل  JAغلعل كما نهاهم، انه فيهم في غلطوا لكنهم التلقيح، عن ينههم *لم بب: ان 

رصرو(ر،/ا/:اا(. الفتاوى: مجموع والأسود"، الأض الحل هو الأسود( وزالخيط الأبيض( )الخبط 
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بلحاصرا تشرع لذاتها بها يتعلق لا والمعاشة الدنيوية الأمور هذه مثل أل إلئ 
وتجاربهم•الناس معارف إر متروكة هي 

رأيٌن أهو علميهم ينتبه فيما الله رسول يراجعون الصحابة وكانت 
عنكسؤاله تشرينا يكن لم ؤإل ~تعالى~؟ الله من بأمر أو ط الدنيوي واجتهاده 
أهدات خهتد المنير بن الخباب له قال بدر، يوم فيه للنرول اختاره الذي الموصع 

والحربالرأي هو أم عنه، متاحر ولا عنه متقدم لنا لبر الله أنزلكه منزل 
ومكايدالمصلحة على فيه المعول وأل W وحى لا رأى بأيه أجابه فلما والمكيدة؟ 

فوافقهW بغيره أنار الخرب= 

وادهتواالزيت، ®كلوا ت حديث مثل التثرع باب في يدخل لا أئه يعلمم ومنه 
لخوم®كلوا ت حديث بخلاف المادات، أمور من هو بل ، ميارك® حلمجا فإنه يه 

فأمرسنة، منها والأكل التنك، من الأصاحي فإن ؛ وادخروا،، الأضاحي 
كراهتهأو تحريمه لقلن به الأمر ولولا له، جانز وادخارها ا للندب به المضحي 

الخيد،أيام في للمؤمنين —تعالئ— الله ضيافة فهي بالخيد، الأضاحي لملاقة 
منهو بل بالواد، صبغه من الشيب في ورد ما التشرع باب من ليس وكيلك 
للهحقوق ولا فيه تعبد لا إذ المباحة، بالزينة المتعلقة المائية الأمور 

ُلأ

)يرو()؛/•r(. والرشاد: الهدى سل 'آآ(، را/-هشام: ابن مرة )١( 
أحمد.رواه )٢( 

والحاكم.أحمد رواه )٣( 
(.١٣٨٧)والحاكم: (، ١١٤٤٩)أحمد: رواه 

خمدافيما واحتاشوا الحرب، في حوازت حملز ءاسوا واد. بالالاحتضاب حكم فى الياء احتك )٤( 
الجمهور.وهم الحرب، غير ر كراهته إ'نى بضهم فدهب الحرب. 
لنغنكان إن منعه في حلاف يكون أن ينبض ولا والتدليس، للخثر كان إن حرمته إلز بعمهم وذهب 

والتدلس-
المجاهدين.لغ؟ متص ح از بعضهم وذهب 

٠^^٠■الرجل ض فرق من دمنهم 
(.٢٨١>آ/ الكوية: الفقهية اJرسوءة في الأقوال هدْ انظر 

٣٨٥



ءقهلموسى 

عنر؟أسى وظؤئأ . بمدألذ ويب، بلي ؛يددث أئه مّمح، م ؤن*0 
آ,لتجثزآنرب ل\ آ منعه أنتشه إذ مّءت إل وأوئذآ أث أسا»لا 

أنتنمعثهم وطليا سننهم ئلم0 حفل علم ئد منا عشره أئتا منه »ابجش 
^طتوك ^ َرنشفإ نا َك ن ٌِحفزأ زالثاوئ أ'ضكر^ ز حمه 

ينهاوحفلوأ ألوثه _• أن1تكئا إخإ مل وإل . ممتورى أسيت؛ حقاوا 
تأنيثحطتشفم لكم شر سجثد١ أثاب وآدثلوأ ٤ حثلة وؤ^' ثنتن حثث 

قٌز»أنسئثا ثهد ِفل أقي شر قولا يمم ظنموأ ^^؛٥ مدد . أك>مسال 
محقاثآؤ ألمأ>يت عي ونثإهتم . ظلزى ء=ق\مإ _1 آذ1كثق نرى رجرا 

س_زىاتوم ح؛ثادهلم ثأنهر إل ألثبت ؤ بمدوزى إل ألاح-ر •ثاصر؛ 
آمه،!تئ وإذ . ذسمورن َغ>؛وأ يما  ٢٠٠؛^؛>ءكد'إلث ئآتيهنث لأ مبوث ث!ُ وتوم 
وتلهننذؤ ال معيره ئازا ثدييا عيابا معدمم أؤ ملاؤثم أممه موما بمغثوذ يم بجم 

أدينتتوتديا أكو؛ ■،ن أق؛-' أبجنا يدة دءكثوأ م، ئوأ ثا ث. 

وجماعات.ذِئ )١( 

اشمت.)٢( 

وهركالصغ، نكرن حفت وإذا ٠ انعما تنبه الشم حلموت •، كالطا الماء مءب تنزل بجفاء مائة )٣( 
المعرف.المان طير ؛ والسلوى تر ل١ 

حط1اهم.عنهم بمحعل بان الوعاء )٤( 
نلتتعفلجمهم فيه عليهم المحرم بالمحيي الله حكم يتجاوزون ^ؤبمدواىه منه نِيبة )ء( 

انماء.وجه على ظاهرة ه —رما ثؤ 
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ش;امإتذشالإلإيأئثث @ ثثك ث ، :؛^١١ذق 
نوءمونثم ش المث ة إل  'ش_j؛ رئف ؤود . شينك 

أمثآ ofj^\ v_iوثثلنثم قصم. لأئمور وإدم أيعا>س• ثسميع ربمح- إف ألموامأ 
يحئوة.صب وألثتثات بمثثت د؛لآخ يوف و,نيلم اصؤ)؛ بثهث 
ثإن Liتغس \ي؛ئ ه زلأى كثووث ألكثب وروأ قف ين ئنف 
ودرنوأالص إلا أس و ^١ لا أن ؛J$_ يثق ؛ ٠٢٤بجثو أذ ئلثدوأ يقلم رص ير 

ألكنفث٠نتؤنل٦، وادن . تياوذ أئلأ بمتول لفمك> قر ألأجر؛ وأثار فه ما 
%ئ: ٣  SJS. @ صن أؤ ضإ لأ !؟١، \ثؤأَوأظثوأ 
.[ ١ ٧ ١ - ١ ٩ْ لأمواف: ]ا ُقمنه نؤ ما وآد'3إنأ يموؤ ■'اقنظ آ ذوأ جم واؤع م وئوا 

وعبرةرح شه 
فيبض ا مل■ محلدد'4 ويب' تلي هدوث أقه موّءا مءَ راآ 
موسئقوم من محمدا يتبعون للدين الخاصة رحمته كتابه السابق الأستهوراد 

منأن ببيان ذلك علئ قمئ ألمممقه هت ؤ1ؤثتش ت فيهم وقال ؛^، Sfوعيسئ 
يهويعدلون الله، عند من به حاءهم الذي بالحق الناس نهدي طانفه موسى قوم 
.والرشا المحن يأكلون ولا ، لهوى ا فيه يتبعون لا محن لنا ا بين حكموا إذا 

العغلمةالأمم فإف عصره؛ ويعد عصره في كانوا ممن هؤلاء أف والذلاهر 
الحكممحي وعدله للحقام، القرآن بيان من وهذا والعدل، الحق أهل من تخلو لا 

إنثن وبجم إؤى يودئق يبثاي ثأمنه إن من ألكثف م، كقوله؛ لأمم، ا على 
ذلكبنافي ولا [، ٧٠ءمران; ]أل ٥^٢٤٠ عقو دنث تا إلأ إتلث يؤدْ؛؛ لا يدبماي ئلته 

المكروه.وهو البؤس، أو• الشدة، وهو البأس، من شديد، )١( 
أذلاء.صاغرين و-ح-يثأكهت ن تكثروا )٢( 
الأعلام.وهو الإيدان. من معل؛ صيغت اعلم؛ )٣( 
احتبرنام.)٤( 
والرشا.كالّحت الدنيل، متاع من المحقتر الحطام هذا ض 'ررد، 
وأرقاتيم.أحوالهم حمع محي يه يتمسكون )٦( 
الزبدتمنه ج لبخ ونفقه ت م الثاء: نتق همن لهم،ا مظئل قولهم ما,ّمخ وهو زنزننا؛• أو رنما؛ )٧( 
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حالفيه حكئ مما ، uLL!،لأل للحال؛ المفيدة واايعدلولاا ، ؛ايهدوزا' ت نوله 
الحاصر.صورة في الماصي لمموير فهو كثير، المفارع بصيغة وحدهم الغابرين 

أهلعلماء من ه بالنبي آمن من بهؤلاء الراد ت المدين بعض وقاد 
بلهاJا، في صريحة ليت الأية ولكن وأصرابه، سلام بن اله كعبد الكتاب 
فيوالصريح ، به يومنول الذين حال بيان بعل حاءت لأئها ينافيه؛ السياق 

اؤكإأزل ومآ أش يوين لعن الكثب أنل مئ ءؤوإل عمرال آل آية مثل النؤع ذلك 
أنواع:الكاب أهل خيار في فالآات تي4؛ زل أج 

أثنتوفد به، وآمنوا ه النبي أدركوا الذين في صريح هو ما الأول: 
حىظود آلكئنب ء١ئينيلم وؤ/؛ ~تعالئ~: كقوله و؛حده، به الإيمان قبل عليهم 
ضم-إهع ين ألكئتب ءاينثهم وقوله: [، ١٢١]البقرة: يمءه يؤموث أؤكك هاوتوء 

حنجماثيه، ثن َئا إدا ينا ين آلثف إي يوق ^١ ٠١٠قاو تيم آ؛ن، محإدا @ قؤذ يي، 
أه-أْا.]القصص: ئتا منش لمبمم محق نهك أ. 

معه،واستقاصا ٥؛^^؛ موسى عهد قى كانوا الذين فى يحا ص كان ما 

ىالآ.بةدعوتها، بلؤخ قل العامه البعثة عهد إلئ أنبيائهم من بعده من عهد في ثم 
٠تمسسرها بصدد يحن تي لا 

ظد،مةأئة ألعثنيا ١؛^ ومن I ~وعالئ~ كقوله للمسمين المحتمل الثالث! 
ياموثأويي دآلتوو أش يوينورثك ثنجدوة. وهنر أم أش،١^ ءاينت، بملون 

ونا. من نؤه\أك آل>يرإب ق وبني،وث حإلإ عي وتهوث إلمعروف 
'آاا-هاا[.ممران: ]آل يجم وأش بمًفتروْ قن حز يذ يْع—لوأ 

الحكم،في وعدله الحقائز بيان في الكريم بالقرآن النامي الأية في والعبرة 
حكمهفي به بتأيسيلر به= يهتدي ونورا له، إماما القرآن اتخذ الذي فالرحل 

بيانفي يتغان ولا الذم، أو المدح في يسرف فاد والشعوب، ا٢لآفراد علئ 

ولأيؤ، ذكأوا م-ثا حْلا ■ؤوذ،\ الكتاب: أه-ر فى ينول ١لقرآن ترى لا أ '
بجبأثن إن وآصثح  ۶٣٤هأعف، ميم قة إلا منيم حآمؤ عثر قئ زاثا 

[.١٣]المائدة: 
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يتأدبولم القرآن، بتهديب يتهذب لم رجل من القصة هذه مسمعت وإذا 
تحريففي يبالغ وتجده الشعرية، والموثرات الخطايية، الأساليب منه تجد بأدبه، 

بدوندينهم من بفي ما أن إليك لبخيل حز لتعاليمهم وإهمالهم لدينهم، أولئك 
منهره؛قليلا ؤءلأ ٠ يقول تراه ثم أضاعوه، ما معشار عشر يبلغ لا يف نح 

ورشده.صادحه علئ قليل فريق فيهم كان بل فيهم، عاما كن لم اد الفأل ليريك 
نغمهلأن علئ الكتاب أو للدين العصية تحملنا أن يصح لا أنه يرينا فالقرآن 

مايذكر أن المؤرخ علئ الواج—، ؤإنما اثياءهم، نبخهم أو حقهم الكتاب أهل 
تقوله من الأحكام في بالعدل القرآن اهتمام علئ أدل ولا عليهم، وما لهم 

عقم ثكاق ببوتشح' ولأ آلةست خ لإيجنث 'ؤم؛ أك;أَق >ؤكأئأا 
ئةاشَ ه أة ;١^١ ه أئ ئث آندوأ أي 

٨[.]اناندة: 

بنيعلى ~تعالئ~ الله يمتن محماه. آس_؛اثا ئشزه آسى >ؤرظسهلم )٢( 
معيشتهفي حاصر ؛^١١م منها كل يمتاز وجماعات يائيا أسالله جعلهم أن إسرائيل 

البنت،بولد يخمر وقد الولد، ولد أنه بعل المعنئ فى والمشهور شؤونه، وبعضي 
التيوالقطع للفنق بيان فالأسثاط العشرة، أولاده سلائل ت إسرائيل بني وأسباط 

للمرادبيان والأمم بالقبائل، العرب في الفرق سميت كما إسرائيل بني ام أقهي 
رابعلةأفرادها بين تولهس التي الجماعة والأمة؛ الأصهلالآحي، الأسباط معي من 
واحد.م ١١٥أو واحده مصلحة أو 

وشعوبا،أمتا وجعلهم كترهم بأن عليهم يمتن —تعالئ— الله أل والمراد 
بالشكر.يقابلوها بل ؛الكفران، العم هذه يقابلوا ألا عليهم فكان 

المامنه قومه طلب حين  'هموس فيه إلئ أوحى بأئه عليهم بمتن ثم 
محبطكل أذاّرر عرف وقد عينا، عشرة اثنتا منه فتفجرت الحجر بعصاه يضرب أن 

لمامنها، إلا الماء ياحذ لا يعين منهم كلأ حتس إذ منه؛ يشريون الذي المكان 
الماء.نعمة فوق أحرى نعمة وهي الزحام، صرر واتقاء النظام من ذلك في 

حيثمن الشمس حرارة لفح فيفيهم ظله عليهم يلقي الغمام عليهم سخر ثم 
المعتدل.وحرها نورها، فائدة يحرمون لا 
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رئٌقثإه،ئ ُوتج ثن ^^١ لهم• وقال والسلوى، المن عليهم أنزل ثم 
ظلمهمونوم "تعالى"، الله آيات وبجحود العم، بهدم بالكفر ظلموا ولكهم 

طلثي؛اج، يقوون وليلك شيء، منه وخالقهم ربهم علمئ يعود ولا إليهم، عائد 
•أنثهم َةامأ ولكن 

يأكلواوأل لهم معروفة فرية سكنئ أم>,ِهم حين "تعالئ- الله يذكرهم نم 
أنداعين خاضبن خاشعين يدخلوها وأن الاب>ما أنواع من ثاروا حيث منها 

فخالفوانعيمهم، إلى نعيما المحسين سترد أن ووعدهم خطاياهم، عنهم يحتل 
قيل،الذي غير لهم قيل كأنه حتئ التأويل، يقبل لا خاليا -نعالئ- الله أمر 

■بملدوك<ه ًتقادزأ ويما ماء المن عيابا عليهم الله فأرسل 
َ؛امأيما أكما؛ تن ري-رإ يلمأ ُاكبم عق وثأرنا بقرة؛ المسورة في وقال 

ومجمؤععاما، لا ، ظلموابالدين خاصا كان العياب أل يرينا وهو ينث.ازنه، 
للنفسإيذاء أو للحق ذقصس هو الذي الظلم بين جامعيءس كانوا أنهم يرينا الأيتن 

للنفسالغللم غير في ولو الطاعة عن الخروج هو الذي النسق وبين الغير، أو 
للناس.أو 

ب،يعاق- -تعالئ الله أن ونعلم ق، والفالفلم ننفي أن ذلك في والعبرة 
يخلولم ذنوبهم، علئ إمرائيل بني عاف وأئه الأخرة، قبل ذنوبها علئ الأمم 

•فيهم الأنبياء وجود وكثره والفضائل المزايا من لهم كان ما عقابه دون 
ووهإلخ، • • • النمه حاضزْ يكاث آؤ آلمنيثن م ووسثiهلم )٣( 

يخاطب،'ألتبنه ي عنكم أعتدوأ أق؛وأ ةإأٌتم ودلثذ البقرة* ٌورة في لقوله تفصيل 
للتقريرفيه والوال ه، لمحمد وونثأيلمه قوله! في والخطاب علماءهم، بها 

أهلعن إسرائيل بني واسأل يريد ماضيهم، بعلم والإدلاء للنقريع، المتضمن 
اللهحكم يتجاوزون إذ لتاشه، راكبة منه قريثة البحر حاصرة كانت التي المدينة 
ظاهرةللت تحطيمهم يوم ه بيتائأِنهنز واذ فيه عليهم المحرم بالصيد 

.الميؤث لا وولوم الماء وجه علئ 
وصارتفأمنت الت يوم لصيدها أحد لها يتعرخر ألا اعتادت إنها قيل! 

فيها،اصقليالها س اعتادت لما فيها بتون يلا التي الأيام في وتخفن ط فيه تظهر 
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صيدهاعلى بالاحتيال ذلك أعراهم السبت يوم في وكثرتها ، ظهورها رأوا فلما 
وتختبرهم،نبلوهم لهم السمك بفلهور البلاء ذلك مثل ه تلوهم ءاؤحىثإك ففعلوا 

شرعه.حل.ود واعتدانهم ربهم أمر عن ففهم يب بيئنمزه َةامأ 
^١ثديدأ عئ١تا تندمم آو هجإ' أثم زنم؟ سلوف لم تنثم أمه هاثئ >ؤوإد )٤( 

الذيالوقت في القربة أهل حال عن وامحالهم أي بنمذاه ولعلهم رذؤ إق معيرة 
الذينأف علئ تدل لأية وا إلح، • • • مء٤١< ثغلوف منهم وجماعة آمه قالت 
•فرق ثالث كانوا أهلها وأن كلهم، لا القرية أهل بعض السبت في يعدون كانوا 
العاديننهوا الدين الواعفلن وفرقة الأولئ، \ج- قي أشر التي اأعادين فرقة 
لملهم. قالت، التي للو١عفليأ* الالآئمين وفرقة عنه، ليكهوا ووعفلوهم العدوان عن 

مهلكهمإما فهو الشديد؛ العذاب أو بالهلكة عليهم الله قفئ ثوما تحفلون 
الآحرة.في ومعذبهم الدنيا في مهلكهم أو دونه، شديد بعذاب أو بالاستئصال 

وتملكالبامحلل، فى ويتمادى الحيوان، فى تسرف قد الأمة آن ترينا والأية 
عليهوتتغلب فيها، عقل لوا ١ أمل فيقل ومشاعرها، حواسها جمح الشهوات عليها 
الشعور،ذلك ؤيثعر امحر، الإحذلك المملح يحس ما وكثيرا اليأس، روح 

الأمةمن فريئا بلع ولم والعامة، الخاصة ثمل قد اد الفرأى إذا ميما ولا 
منالرأس بمنزلة الأمة من هم ين الن. العلماء وحاصه إليه، رب يتأن بدون 

الجم،

العامةْع فاندمجوا ال، الفتيار حرفهم القوم أولئلئ، أو المملح رأى إذا 
والنفاق،الممالأة فى الناس من الجماهير وشايعوا والمالهى، الشهوات فى 

زائل؛ومتاع الحياة، هن،0 أعراض من عرض رجاء ويداورون، يداجون وأصبحوا 
لذلكويغتم كله، اليأس وييأس كله، الحزن يحزن فانه ذلك المملح رأى إذا 

أيهلحالمملح؟ يصنع وماذا أصنع ماذا ه؛ نففي يقول ذاك وحين كله، الغم 
وكيفالإصادح؟ ذلك سبيل وما م؟ الجأو ارأس يصلح الخاصة؟ أو العامة 

ارذيلة،في السيئة الأمثال لهم ربوا قد والخاصة الخامة، إصلاح تقليع ي
ماعلئ وجرووهم المزكرات، عليهم وهزنوا الشهوات، طريق لهم وعيدوا 

الأمورولاة ى ي. حينما المملم يحزن وكذلك المحرمات؟ من ينبغى لا 
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حدإن دوا فقد الأمة، من والسلطان النفوذ وذوى والطول•، الحول وأصحاب 
رووءسعلئ منهم الرجل يعصي بأن يبالون فاد المساد، بدللج وتجاهروا بعيد، 

.الجمام من مرأى على ~تعالى~ الله يغاصب أن يستنكف ولا الأشهاد، 
فيهم،السلهنان وأصحاب رومانهم دين علئ تكون أن الناس في ن والنا 

ويقتدونوالشر، الخير في بهم يتاسون ٠ بصالحهم ويملحون بفسادهم ويفسدون 
مو<كلاىل•

فربمايدع ولم الأمة طبقان، جمتع في تغلغل قد ال الفالمملح رأى إذا 
فيخد فيا اليأس، إليه وذسئب نفسه، ذلك عند صعقن، إليه~ يصل أن بدون منها 

ذلكفي لأمل ا هو وما الإرشاد؟ غاية وما الوعقل، فائدة ما نفسه؛ إلئ التحدن، 
يقيد.ولا يجدى لا الذي العمل 

اصنولئفد القرية أهل من طائفة أن الكريمة الأية بهده ~تعالى~ الله يرينا 
فييعدون الذين من معهم من صائح في الأمل فيها وانقلع اليأس، عليها 

إصلاحهم،المصيحين وعلئ وعقلهم، الواعفلين علن تنكر فأحدت، ، بت، ال
١لوعقلفائدة وما ثليدا؛بم، عيابا معدمم أو علجب* ك موتا ثغلوذ لهم؛ وتقول 

عيروعقل نعطهم ريمآه إك معيره ؤ الواعفلين جواب فكان الإرشاد؟ قيمة وما 
ؤولعثه[لعنه هي بالتنا أمر وقد المنكر عن لسكونه ا عن ربكم إلئ به نعتدر 

الذيالاعتداء اتقاء علئ لهم وحملا بالموعفلق، انتفاعهم في وحاء W بنمو0ه 
الحق'إل رجوعهم من س نتأ لم فنحن أى اقترفوه؛ 

منييأس ألا له ينيغي الواعفل، عليه يكون أن ينبغي لما بيان هذا وفي 
تتفاونطالغاية كانت، وإن النفوس، في وغايته أثره للوعفل أن يعلم وأن صادح، إلا 

,يه لالتأنر وناهيها للوعفل النفوس استعداد بمقدار 
وعقلوصل فإذا قريبا، استعدادا لالآصالآح مسننعد هو ما النفوس فمن 

ماومنها الحال، في الوعنل ص تقيد تالنفوس فان ، الصنف، ذللت، إلن المصلح 
مزلؤع ا ذللثه عن الصبر عن للواعذل غنن ولا ط بعيدا استعدادا له مستعد هو 

المصلحين.س بُد0 س سيجنيه الوعقل ذللث، ثمرة هو يجن لم وإذا النفوس، 
الحال،فى يجدها أن بد لا وعقله ثمرة أن الواعفل يعتقد أن الجهل ومن 

والأرضوالإنبات،، للزراعة ويعدها الأرض يصلح كفادح إلا الواعغل مثل وما 
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غجرومنها فيه، البدر وضع بمجرد ثمرته يجنى الذي الصالح فمنها معادن، 
لأنا النؤع ذلك ثمرة الزاؤع بجد لم فإذا طويل، زمن إلئ يحتاج الذي المالح 

وكذلكيضيع، لا الأرض في الزارع به يقوم مجهود وكل بعده، من يجده ف
منومجهود سبقه من باصادح عقل الوا انتفع ما ذ؛كثيتا والمملحول، الوعافل 
أدل،ولا تقدمه، من وكتمان سفه، من بإفساد الواعفل اصطدم ما ا وكتبن تقدمه، 

عمامنهم فريق وغفلة السابقين، العلماء كون بالعامة احتجاج من ذلك عالئ 
فادنالشيح فينا كان قد منهم! سمعنا فكم للناس، الدين بيان من عليه الله أوجبه 

منلدللئ، وهل تنكرون، ما علينا ينكروا ولم ذلك، منهم مع ن ولم فلأن والشيح 
نفوسهم،لموتا مدعاه اصادح بدون الناس ترك أن من قلنا ما تأييد محوي معنى 

وءلاْمن —، يخفف بالوعغل تعهدهم وأل عليهم، الثهوائ، ونلهل قلوبهم، وة وق
تجاوب،وأن الباطل، لينان ممن ويضعف، الشهوات، قيمة من ويقلل المساد، 

حاجاتمن وحاجة الأمة، ضرورات من ضرورة اد والإرشيالوعقل الأصوات 
[.١٦٥►: ]IJL-ءكِمايم عغرا أثه ثكاث بمد حجة أف ؤ نلناص يإءيأِ ُؤإثلأ البشر• 

وأقلمثيلا، ه نفإلئ .بجد لا البأس فإن كله، ذلك الواعغل لاحفل إذا 
يكونوأن الشهوات، وأصحاب الباطل أنصار على حجة يكون أن للوعفل فانية 

وعقلهيكون وأن للناس شأنه وتقبيح المنكر إنكار من عليه الله أوجبه بما قام قد 
يجيءمن عليه يعتمد وئكأة الزمان، مءن يستقبل فيما المصلحين من لغيره عدة 

رجلبه مر أنه الزراع بعفءب عن حكي ما ويعجبني الإصادح، يريد ممن بعده 
تزؤعلماذا له فقال نة، مائة بعد إلا يتمر لا الأشجار من نوعا بزيع فوجده 
فجنينا،أباونا زرعه قد الزاؤع! له فقال نمرته؟ تجني لا أنالث، من واثق وأنت 
•أبناؤنا لثجني، نزرعه ونحن 

اقمعيره ؤ الواعفلين أولنلن، عن حكاية —تحالئ— الله فول أحن وما 
ودمه،بلحمة تمنزج حنى الكلمة هذه ناكرار من يكثر أن الواعفل ءالئ و، 
بممالحأدرى بأنه وثقة —تعالئ—، الله لأمر امتثالا الوعفل في واجبه قيودي 
اللهإلئ وال.ءوة الوعفل، بفائلءة منا أعلم وأنه بالخير، عليهم يعود وما الناس، 

وليلك،بدونها، الناس أمر يستقيم لا الدين أركان من ركين ركن وأنها -تحالئ-، 
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بالمعروفوتأمرهم الخير الئ الناس تدعو طاثفة منها يكون أن الأمة على أوجب 
٠٠وشينا ثا ذ لناسر ١ صارت الطائفة هذه فقدت إدا وأئه المنكرة عن هم وتنها 

آلدثدءئ تدعون آق ننم ءؤول؛م ت لهواه وينعصسب لشهوته، فريق كل فينحاز 
مرقوأكث؛ث ذلإ>ثاأ دلا . هتي وأزكش آلنلإ عن ومهوئ ولأمو0 

.[ ١ • ٠ ، ١ • ٤ : ء٠راj زآو ه عقلن ثذاب لتتر وأوكك آءجأ ما بمب ثن وآ-ثتلنوأ 
ينتفعونالنوم أولئك أن في الواعظين من رحاء ينمف؟ا< ^ولتلهن I وقوله 

صالحونأفراد الماسية ١لهل١Jفة في يكون ففد بعضهم، أو كلهم الموعظة 
المستعد.علئ كبرى حارة الوعظ. من فحرمانهم للحادح، تعدون م أو 

إذاظاهر وهو ا بأمحم فاد الوعقل مم■ تستفيد طائفة أن احتمال هنالث. دام وما 
فإنمعين لشخص موجها الوعظ كان إذا أما وطائفة، لأمة موجها الوعظ كان 

متأهتاولا للوعقل، تعدا م لير أنه الثخمم ذلك من بالاحتبار عرف متئ الواعظ 
ؤوعقله ترك من بأس عليه فليس ألتذكر= 

٩[،]الأملن: ١لثئغا٤و ست إن ااؤ،دة2 ؛ —تعالئ— الله قول محمل هو ذللئ، ولعل 
.العبث، من فهي تنفع لم إذا أما الذكرى، تنفع أن التذكير في فشرط 

ووقايتهمال، الفمن المؤمنين حماية تميم ما ءد.ا الوعفل فوائل. من وهناك 
فيصحالجرب يعييه لا حتئ والأجرب المليم بين الحيلولة بمثابة فهو لثر، اس 

وقرففي يجدى فهو الأصحاء مواد تكثير في الوعظ يفل لم فإذا ١ مريصا الكل 
والتايرالأجسام، وى عل. من أستمع الحلقية الدوى فإن انتثماره، وعل-م مرضر ف١ 

وكلالجسمية، ؛الأمراض بالخمابين التأثر أضعّاف والأهواء الشهوايتح بأرباب 
الصنف،ٌْع فإذا بعيدا، أو قريبا استعدادا والمر بالخير يتأثر لأن مستحلو إنان 

سله وقاية يكون ذللث، فان ؛الإرشاد المصلحون وتعهده الوعظ-، الأمة س المالح 
معهم.والانغماس المهوات لأرباب التطلع 

أّبوعكل في المنابر على الوعغل الإصادمية المريعة أوحمت ذلك أجل ومن 
الواحدالبين، في نرى ما وكثينا الأمة، س فريق بها ي~رع التي، المواعفل عدا مرة 

فيالمالح فترى ادهم، وفصالحهم في بينهم صراعا ونرى والهتالح، الصالح 
وهدةس فينثله الفامسل- بأخيه يفلفر أن ويحاول وعمله، الواعفل قول يتمثل البيت، 
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المؤمنون.الصالحون يذهب حيث إلى به ويذهب W لفق ١

علئاللهو كلمات تجري والخلاعة، باللهو مغرما الشهوة صاحب، وترى 
إليهيض-لم أن يحاول هذا طريقه فى وهو جوارحه، علئ العليش حنة وتفلهر لسانه، 
حتنحفنا، ؤإن ظاهنا إن الصراع ذلك بينهما يزال ولا صاحبه، ب، ويكأحاْ 
منالوعاخل يجن لم فإذا صراع كل في الله سنة الفعيفح، علن القوي ب، بتغل

كبرى،فائدة فتللئح ، الشهوات وبين بينهم والحيلولة المؤمنين حماية محوي وعقلهم 
للحادح،النفوس إعداد نلك^ وراء من كان إذا فكيفج الغايات، أحل من وغاية 

وإظهاروالمعاصي، الشهوات أرباب علئ الحجة ؤإقامة للرئادط مهيأة وجعلها 
النامحمحياة أد وبيان الكرامة، مع ب، يتناسولا ؛العاقل يلميق لا بمغلهر الطائفة هذه 

الذلكل الذل وأن لهم، رسم ما عند ووقوفهم ربهم طاعة في والمائية المعنوية 
وأنشهواتهم، وقضاء بطونهم ملء إلا يعنيهم لا كالئهانم الناس يكون أن في 

،iljjمن أرقئ ومعيشة الحياة هن0 وراء لحياة له هيام بما الله أعده فد الإنسان 
وطهارةه نفبتزكية إلا الغالية الحياة مللث، إلن الوصول يستطع ولا الميشة، 

الماع.والحلم الصحيح بالدين كله ذللئ، يكون وإنما روحه، 
فحاربهالواعفل أيها علبك لهل تفإذا الشيهلان، من اليأس إو ت القول وجملة 

وعتلمءن عليكه الله أوجبه بما وفم قوة، من أوتيت، ما بكل وقاومه نستطع، بما 
يصرفهاالذي فهو وبارئها، لخالقها القلوب هداية مم■ تستطع لا ما وتع وإرشاد، 

إقمأش آستعد ئمغ ألثنهلتي، يى يرعنك، ؤولما ؛ يثاء كما ويقلبها يريد كما 

طتزأال;يثث ولنئ.دا ألثثء عي يئتتى ١^;؟؛ أتنا س '^١ ئتوأ ءؤ،لثا )'ه( 
ماالمذنبون السبت، فى العادون ئ نفلما نئوث؛بم، يما سى بمذاب 

صارحتن عنه وأعرضوا تركوْ بأن المتقون، إحوانهم به ووعظهم به ذكرهم 
استحقهالذي العقاب دن الواعفلين أنجينا له= تاثير لا كونه في المنسي كالشيء 

.ثإيإ بعذاب وحدهم ظلوا النين ُأحذنا وء، الفاعلو 
محبيهبهم العذاب نزول أف ، لتحرقيعنمزه َةازأ  ١٠^;؟قوله إلئ وانظر 

ن،ثالهو هذا كان ولو فقهل، الهت، في الاعتداء في ظلهم لا المنتمر فسقهم 
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تعلسلأفللموا بائهم وصفهم وكان ظلموأه، أكرن؛ث ؤوأ-ثثا بقول! أن لكفئ 
علزيدل المنتق علئ الجزاء أو الحكم تعليق أن قاعدة عن بالعياب، لأحدهم 

أحدفى نته أن التعليل بذلك يرينا أن أراد الله ولكن له، علة منه المشتى أف 
فيهاالذنوب أنر يظهر أن والذنوب= بالظلم لاحرة ا قبل الدنيا في والشعوب الأمم 

وليسينثّارنه، َ؛ازأ قوله! هنا أفاد0 ما وهو عليها، والاستمرار ؛الإصرار 
لقوله!كثر؛ أو قل منه يقع ظلم بكل الدنيا في ظالم كل يؤاخذ أن نته من 

[،٤٠: و \ط]ذدآكتذه من كقيهك عل تملكث ءا هكتنإ يما آلثاس ه براحي 
،يوحرْ وقد الذلالم يعاقب فل بل [، ١٥لالمائاJة: عل ؤو>نفوأ وقوله؛ 

المصلحة.به تقضي بما عليم العقوبه، إرجاء في حكيم وهو 
عننهوهم الذين الصالحين ونجاة الفاسقين، الذلالمين بهلاك ناطقة والأية 

إلهاففيل ١ وعقلهم الواعفلين عر أنكرت التي الفرقة عن وسكتت السوء، عمل 
عنه،نهوا الذين على أنكرت بل المنكر، ع،■ تنه لم لأنها الهالكين ْع ت، كان

عنهتنه لم وإنما تفعله، لم ولذلك للمنكر، منكرة !!، كانلأئها نجت، بل وقيل! 
باصرارهمالله عقاب استحقوا فد القوم بال وحرمها النهي فائدة من لياسها 

الوعقل.يفيدهم فالا 
والإصادحوالواعغلين، للوعقل أحرى فانية الأية من تأحن■ أن تهليع ون

الذنب،،بأصحاب —تعان— الله أنزله الذي وء المن نجاتهم هي والمصلحين، 
النثثة ^^١ المذنبون! هلث، كْا لهلأكوا مهم كان الذي الإنكار ذللن ولولا 

[،٢٠لالآن_داو: ثث؛-يد آس آني وآغنوأ ثاكثه بنم يلنوأ آفين غساة 
بأنإرادتنا تعلقت، أي! ١ حثيثيرك.ه فردة ّيذوأ لم هتا عنه موأ تا عن عوأ ^^؛١ 

للعذابتفصيل هدا إن قيل! كذللث،؛ فكانوا أذلأء= صاغرين حاستين قردة يكونوا 
أولعاقبهم -تعار- الله وأن أحر عذاب هو وفيل! المساشة، الأية في البئيس 
منهمأن كما الشدة، إلا يربيه لا من الناس من لأن المعينة؛ في والشقاء بالبوس 

ننتمب-أعباده، الله يبتلي وبكل والنعمة، الرخاء يربيه من 
المهم،عن ئصرار١ عتوا إلا الوس يزدهم لم القوم هؤلاء ولكن ت؟مة4•، لُمحا 

فردةفكانوا وبدن، حلق مخ ومخهم بذنبهم، ربهم عليهم فدمدم والغللم، 
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لماوإفسادها وشرها طينها في كالقردة فكانوا ونفس، حلق مخ أو بالفعل، 
الحق،لفهم يوفقوا فلم قلوبهم مخن، قال،• مجاهد قول، وهو أيديها، إليه تحل 
فيهاولعل النفوس، على الغايايت، آني من وغاية ب،، العواقأوحم من عامة وهي 
بهلن،وما منها ظهر ما الفواحش وامحتمرووا بالمعاصي، استهانوا لقوم عبرة 

الذي-تعالي" الله أن يحلمون لعلهم بحبدا، صائلا وصلوا الله أمر عن قوا وف
طباعهموخنازير، قردة فصاروا الصائل، في وأئمتهم الشهوات، في سلفهم مخ 

ببؤبالأقوام أولنلث، مخ قد أيه يعلمون لملم نفوسهم؛ ونفومحهم طباعهم، 
ذلكٌنلهم كان من يمخ أن قدرته في وأن المعاصي، على وإصرارهم فسقهم 
منحلق كل ويمحو النفوس، في فضيلة كل علي يفضي الذي المعنوي المسخ 
منبهم حل وما الأقوام أولثلئ، في م\كنا لهم لخل الفاصلة، الإن'نية أ-خادق 

رشدهم،إلى وشم؛وا وخالقهم، ربهم إلي ويرجعوا سباتهم، عن فيقلعوا عقوبات 
د،فما أصلح متئ أساء، عمن ويعفو التانبج، يقبل القفل وامحع — —تعالئ والله 
صنلخابجل رءاُى ثايا لش كمال ^^^، صالحا عملا وعمل نات، ح سيئاته وبدل 

[.٨٢]طه: .ه ١هتدئ محإ 
اذكرأي؛ الخ؛ • • - ه أكنت بجءِ إق عثهم بمأن ره ئأدننت ؤن\د' )٦( 

عليهمقفئ قد أنه المرة بعد المرة القوم هؤلاء ربلئح اعلم إذ الرصول؛ أيها لهم 
منالبشري الاجتماع نذلام عليه أقام لما وفايا ه، نفعلن ب، وكتعلمه، في 

بهميوقعه أنح،؛ العذاب؛ سوء ومهم بمن القيامة يوم إلئ علمهم لملهذث مننه، 
القهر.ؤإحفاع ٠ المللث، ب، ملهنا وهو ٠ قهم وفظلمهم علن عقابا 

يإسرت»يل بي إق ووهندآ الإسراء! سورة في -تعالئ— الله فمله وفد 
uثااوي وغد آت ؛يا لو حقبي؛ ٠^١ وكنئ •رتق ا'لأربمبم ذ لثءآد.ل الكنس، 

ثم. مغنة' وءدا ألدبار حلمتل ، ٥^١٠^١١ ثديي بأبي اول لآ بماد'ا ءت؛=قلم 
إذه دميأ أكن ولمى بأنول و١ندذققم ألخقزء ٣ ردننا 

ثو،ثبمغلم.رِلثوأ زقي آأ هنهأ آثاتم وزق لأث1كإ قمثز أحنتن 
أنرئ،ؤ عش . بجا عأوأ ما ؤلثنيدإ مجرة أوو دحلوْ د=فما ألسحد ولئد->_ؤأ 

•يهلكوا ؤيرو١بم: قومّ ص انرجل •ع يلج. ص ؤئي-؛ت؛هإ تردددا، ، ١١
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ءدَنوقوله؛ ؛-٨[، ]الإسراء: حممإه لأكمإوأ جهم يبملط ذآ عدم نيئ ,ونحك 
العيبإلئ عدنا الإفساد إلئ الأولئ المرة عقاب بعد عدتم إذ ت أي 

بعدأقاموه الدي ملكهم لبوا قالمصارى عليهم الله لعل فعادوا وفد والإذلال، 
أولئلئ،فعاداْ الإسلام حاء ثم وامتدلوهم، وقهروهم البابلي، الي من نجاتهم 
فيهافعاشوا العرب بادئ الئ ولجووا والكال، الذل من هربوا كانوا الذين الأقوام 

أعزاءآمنتن•
فلمدينهم، وحرية وأموالهم هم أنفعلز فامنهم ه النبي عاهدهم ثم 

عليهمالله فلطه عليه، المثري^ ونصروا له، وكادوا به غدروا بل له، يوفوا 
فاحلئئخند عمر حاء أن إلئ بحنا، وقتل بعضهم فأحلئ عليهم، فمره فقاتلهم 

م■، حمص 
فانتقلعنوة، وبعضها ط المقدسم كبيت بالملح بعضها سورية عمر فتح ثم 

قللواذللث، مع ولكنهم العائلة، الإسادم سلطة إلئ الجاترة الروم سيادة من اليهود 
عنص الي }^٩٢ المثابه، نبيع ربيك والاسقادل، المللئ، بفقد أذلة 
تلأفراد ا بعضن عن ، يتخلفكما عنها عقابه يتخلف فلا لأرض ا في ل وتفأمره 

ئنميرإه<هاJمزثها أكود ئتيا ثم ذ؛؛ا ممثمؤأ زفها ١مزبا ربع يلئ أف أردآ 
فيوظلموا وأفسدوا الله، أمر •من ففسقوا والعدل بالحق أمرنا أي! [، ١٦]الإسراء: 

الهالكبهم فحل الخلق في - -تعالئ نته بمقتضئ القول عليهم فحق الأرض، 
كماد، أفكان ما وأصلح الدب بحل تاب لمن ه يم لثزر الفور؛ على 

[.٨٢]طي: ١^^٠^ م صنلحا ؤحمل وءاض ثاب، نس لخمار طه• سورة في ثال، 
المغفرةبذكر وقرنه إلا دي،ن المفالقافين عذاب -نعالئ- الله ذكر وقلما 

عمله؛ذب، رحمته من مملح صاح يياسو لا حتئ المحنين للتاJبي١ن والرحمة 
ذنبه.علئ مصر وهو وعفوه، بكرمه اغترارا عقابه من مفسد يامن ولا بجهالة، 

جامعتهم،وتمزيق وحدتهم، بازالة اليهود إذلال بدأ ، كيف~تعالن~ بين نم 
أنبعد متقطعة، أمما الأرض في فرقناهم ه أمما أمح؛ررفي فيح >ؤ)_ئث>و1للم' فقال! 
عنالسبت، في اعتدوا نهوا كالذين ااأتن.لجوله< ءاؤتنه.> متحدة أمة كانوا 

عهدإلئ موسئ بعد من فيهم -تعالئ- الله بانياء يؤمنون كانوا والذين ظلمهم، 
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بملغوافلم ذم1اآثه يوف ال~ين حاتم بمحمد آمنوا والذين ه، عيي 
كانواكالذين ق والفالكفر فى الغادة منهم درجات! وهم المادح، وصفح 
إلىوما للسحت، الأكالون للكذب الماعون ومنهم الحق، بغير النبيين يقتلون 

•ينثعوزه  ٣٠٥ءآلث؛ءارء، t^؛_؛، ^ؤويلونتهم الفاسدة الأمم شان هو مما ذللئ، 
الأعين،بها وتفر تحن، التي، بالنعم واسعدادهم سرائرهم الله ابتلى 

أنرجاء عوالبها، والرضا بالحبر نت، حوربما صاحبها، وء نالتي، وبالنقم 
احلفه ش، بمدهم ين ^_j!، عليهم؛ وقمله برحمته فيعود ط ذنبهم عن يرجعوا 

ألكثس،هوالفاجر والبر والهنالح المالح فيهم كان الذين أولئلث، بعد من 
بعدأيديهم في الكتاب بوجود علميهم الحجة به وقامّتح عنهم، التوراة هو الذي 

والتحريم،والتحليل والنواهي، الأوامر من فيها ما علق ويقفون يقرؤونها سلفهم، 
الشيءهدا عرض حدون يا أتم،• آ*لأذاه، نذا ءِآام، بها يعملون ولا 

منيأكلون كانوا ما وهو الدنيا متاع من الحقير الحطام هذا أي! الأدنئ، 
سيئمرؤُمولوف والفتوى الحكم في والمحاباة بالدين، والائجار ، والنسا حتح، ال

ءِأرأهمم ؤذأن واحباوه أبناؤه ونحن أنبيائه، ادئل وّالخاص، سعيه فائنا ؛ ثاه< 
ذنبهم،على مصرون وهم ذللث، يهولون أي؛ الحال،؛ موضع في جملة أ-ندو،ه تئلم 

عنه.يتعمقون لا والاطل= أولا أحذوه الذي مثل آخر عرحس يأتهم إن 
اللهمن وخونا ندما الذنوب يتركون الذين للتاسين يالمغفرة الله وعد ؤإيما 

ندازض ؤيأخذرف ت وقبل ، أفسدوا كانوا ما ويصلمحون فيه، ورجاء عالئ— ت— 
ارالم، المنحنليء' السافلين سلمهم أعمال ' ٣٠لهم صآ يع* ما يأخذون 

ويقولونالمالحين، ملفهم أعمال ويتركون ، آلاده يوف ت بقوله إليهم 
p،؛uشم بزق ت قوله يقبله كما الإجرام، علكل مصرون أئهم والحال ، لناسيغفر 

أظهر.والأول< أ.ئدو،ه، منم 
إصرارهممع الذنوب أولثلث، لهم صيغفر الله أن زعمهم عليهم الله رد وقد 

ماودرنوأ ألص إلا أؤ عز بموزأ لا أ0 ألكتف يثق ش يخل ^١^ ت قوله في عليها 
والمحاباةالكتاب تحريفح في كانت الأقوام أولئلث، ّسئاث، أن يرينا وهو ذ-هيم، 

مالمن عليه يحصلون ما نفلير محي والتحريم، التحليل فى ~وعالئ~ الله باحكام 
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قتتثدؤأثيلأ ثنئا أف يثاثت آثروا ؤ كقوله; الأمور، وولاة الحكام لدى حاْ أو 
مقىأف لغد ووإذ ت وقوله ٩[، ت لالتو؛ة ه يمثلون ءكاموأ نا ثات إمم ميلوة عن 

اثنيب، وآساروأ نلهورهنم ونآء ئثثذوْ ثكتثيثم ^٤٠ لأئا؛ى لسق< ألكثب أوتوأ ١^■؛؛ 
[.١٨٧صران: ]آل دث-روثه ما ئض ئلملأّ 

درثواالذين الملمين من الدبمن رجال إلى ال الفذلك من كير سرى وقد 
فيالطمع أكثرهم علئ غلب فيه، ما ودرّوا الحكيم والقرآن الكريم الكتاب 

بلقبه،والتحلي الإسلام الئ بة التوالغرور الدنيء، وعرصها القليل الدنيا حطام 
الكفرانعش والاهال الذب، عر الإمار مع المغفرة بامار والنعلل 

ومنوالأوهام، الأماني عءن النهير من اعتاب في ما يقرؤون وهم والثماعات، 
إلاتقع لا الثفاعة وكون والإصادح، بالتوبة والمغفرة بالأعمال، الجزاء نوط 
ثثت،مذ وهم آرنمئ ر إلا ينمعوى ت كقوله عته رصي لمن الله بإذن 

تمصوأ>اؤفإن ت فق منا عن ولا فاز عن الله يرضن ولن [، ٢٨]الأنبياء؛ مثمقؤزه 
[.٩٦]التوبة: ألموم عي ب-رُمح لا أف ثإُى عنتم 

لنعتبرإلا إسرائيل بني أخبار من الآيات، هذْ مثل علينا الله فص وما 
ثبرامهنتهم اتبعنا كله ذلك مع ولخننا بها، أحدهم التي، ١لدنوب ونتقي بأحوالهم، 

يزالولا عاما، فينا الأتباع ذللا، بكن لم أن الله ونحمي بيراع، وذراعا بشبر، 
منها،يجعلنا أن الله سأل الله؛ أهر ِاتي أن إن الحق علن ظاهمة طائفة فا 

.حليفناوالإحادص رائدنا، الحق ويجعل ديننا، في الفتنة مءن ويحعمنا 
ؤه>ذيس الخالعزض ذلك، مءن ■ءره ألأحر؛ ^والدار فال؛ ئم 

الوعقل؟ذللث، قيمة ثياؤذه أثلا ؤ الله ومهحارم الرشا 
أوحثهاالتي المائة وأقاموا بالختاب المستمسكين أن إلن ينبه أن أراد نم 

—تحالن~الله يقبع لا الدين— من مكانها علو إلن للإثارة —وحمها عليهم الله 
قبله،لما دليل وهو ألصلي^نه، لحر )ضع لا ءؤإثا بقوله! ذللث، وعلل أحرهم، 

أحذمن ير ضح لا إما ألثتلض، وعمؤأ ءامنإ آك؛زنتت إذ ؤ -تعالن-؛ قوله ومثله 
[.٣٠]1^،: عثلأى 



أي:ه، ولذ؛م أم ^١ % َأثئ, مء أثل نش؛ >نلذ )٧( 
كمارفعناه، أي؛ الطور(؛ )حبل الجبل هؤلاء فوق نتقنا إذ الأمي؛ الحم، الرسول 

مرفؤخوهو زلزلماْ أو عاس، ابن ص المروي وهو الأ-حرى الأبات في به عبر 
الزبدة,منه ليخرج ونفقه ٠ هأ إذا الماء، نتق يقال كما ط لهم مظا فوقهم 

ظلةلكان كذلك كان لو نل؛ فإن فوقهم؛ وجعله اقتلعه إئه الجمهور؛ قال 
فوقهمالجبل رفع وبصدق فوهلث،، من أظللئ، ما كل الغللة؛ فان كالفللة، لا بالفعل 
فإفالتاوبل؛ هذا صح وإن إثه ؛ قلنابه= واسطادلهم سفحه، في بوجودهم كالفللة 

أنهظنهم وأما لإظلالهم، لا لإخافنيم كان إثما الأول الوجه على الجبل رفع 
قلمهعلئ قادر -تحالئ- الله أن علئ واضطرابه، زلزلته من جاء فإنما بهم واقع 

فوقهم.وجعله 
ماؤ-ئدوأ ذلك؛ من — ~تعالن قدرته علئ أدل هو ما آياته من رأوا وكم 

أحكاممن أعطبناكم ما حذوا الحالة؛ تلك في لهم قلنا أي؛ ثوزه، »ائيةثما 
ئنتوث؟ا<لملك؛ فيه ما مشاقة احتمال علن وعزم عزيمة، بقوة الشريحة 

ذلكفان وه، تن^ به اعملوا أو ، ونواهيهاأوامرها الأحكام من فيه ما اذكروا 
يهذب،الدين إقامة في العزم وقوة الجد فإن لكم، مرجوة ويجعلها للتقوى، يعدكم 
ؤارقثها من أقلع جت ؛ ويغويها يدميها فيه والإغماض والهاون ويركبها، القس 

•١[.٩. ]الشمس: دثتهاه ش خاب وثذ 
وذللئ،ط إليه وإلجاء الإيمان علئ إكراه بأيه الجبل رغ بعضهم اعترض وقد 

فهمفي لما حاجة لا القائل: ذلك علئ رذه في الإمام الأستاذ قال التكليف بنافمم، 
إلنفهمه في يحتاج لا فهو الفصيح، بأسلوبه عليه يدل ما غير إلن الله كتاب، 

ملحقامحت،.ولا إضافات 

بذلكأراد إنه يقل؛ ولم إسرائيل، بني فوق الطور رفع مسألة لنا ذكر وقد 
بهم،واقع أنه ظنوا أنهم أحري، آية في عنهم حكئ وإنما الإيمان، علئ الإكراه 

ولمواظلئُ َةأذهإ آتو نشا وإد ءؤ. الأعراف؛ سورة في ِتعالن~ قال فقد 
الزعزعةوالمنى؛ نهتوزه، ذء' نؤ ما وأدمزا يئوو ءائيآكر ما حدوأ جم ُأؤع أةُ 

و>نصر(-)صرب(، بابي؛ -بن وينتمه شمه الشيء لكث، والفض، والجذب والهز 



عليهيدل كما الزلزال من بضرب الأية في ذك يكون وقد واقتلعه، جدبه ! نتئا
والفض.الزعزعن بمعى الأصل في وهو بالتق، العبير 

فرفععلميه، موس وعاهدوا الإيمان قبلوا أنهم الميثاق أحد ص والمفهوم 
لأحلكان الميثاق= أحد بعد رأوها التي الأيات من بهم، واقع أنه وظنهم الطور 
وتحركالإيمان، تقوي الأيات روية لأي واجتهاد؛ بقوة الكتابح من أوتوه ما أحد 

ءاود>ثكإما ءؤحذ.رأ ت بقوله لاية ا هده رويه عند طبهم حا ولدلائ< والوجدان، الشعور 
١، صعقفيه نفوسكم يائس لا ونتاط بجد واعملوا إ به تمكرا ت أي دئوءِه، 

وهم.ولا وهن بمحبها ولا 
الذيهو العمل فان به، العمل على بالمحاففلة مهب< ما ءؤدأذَؤانأ ؛-١^ ثم 

كرمعلي ١^^ أص ءن ويؤثر عندها، ا مم النفس فى رامحا العلم بجعل 
يرنفانظر ،؛ ®ر ارتحا ؤإلأ أجابه فان بالعمل العلم اايهتف_، قال؛ أنه وجهه الله 

البقرة.صورة ص ( ٦٤)آية 

)T/ار يد لاين رشنه انملمم ييان جامع انظر؛ أينا، اتثوري فيان ل ويب ١( 
)ص(انمكدر. وان طاب،، أيي ن ض الن دماْ )د؛-ام(، انماّ: 

العلمراضا، 



.موسى 

مماؤامأ 5اسةكمأأ ^١^^١ ع وملأبؤ ممن إق رهنروث^> تؤمي تمدهم من دعثثا ءؤد،ر 
أمموأنرنم؛تتى و  ١٥. ئس نغر هتذا إن ،وأ عندثأ مى ألثى جآءهم ٥^١ . مسن 

ثقويا لجن حما هفتار نقثنا ثاوا .١ آشمؤن نيح ثن ^١ لغر جاءهكم لم؛ بمتؤ 
J؛^Jأفوق فنعون وهاد ينومنس. ص وم! ألإنج، ؤ، أوبأ، ثقا »ابآءدا 
،١١٥أنمزأ " ،iluشوي. أم مآ ألمإ نومئ نهر و ١٠ألسأمت ؛١٠ i؛؛I عيب. سم 
أش'نبحي أئنسدن. عثز بمهح لا أثن إة سئبهلأث7 أثم إن أكتر يم ثم ما موّئ 
حنقعل ضمهء من % 'ؤإلأ ومّتى ئاآ؛امن ألثنرمون.  ٠٢٤=نؤ يكتء أنص 

.ألشرلإبم نن رإقم أ'لأني ؤ( ناي وإة فنهم أن وم؛تيه>و يبموث تن 
وقاأثم تق تثالوأ ؤ( حنجخئألإ كم ءن ثعقي.وأ أف ء١مشتم َمحبم إن يش مٌمحا يبماد 
.\مو؛ أوي من ،؛يك وعما . أشلي؛ن ِلذهثي حإثإآ لا رقآ 

وآنعوأا بمة؛ يودهظم نآجماؤأ .ءه بمنر ؛ بؤءار أف يأتيه مٌئ إل وأذي-آ 
وأمولأزينة وملآْ لآورث< ءاقثا إئذئن رثآ مى وبمادثث . آلثومه وثني ألثثأوْ 

ظويهنِعق ثآثددرص أمويهتِ عق ٦طيشأ٦، ج ثب>إإق ص ,لبجوأ ربما ألدئا ٢■^؛؛ ؤ، 
أحوان.ءالفتل واللفت مفنا، )١( 

>آ<ءاا4ئم.
.آصسراما انحز علؤلر هولا-؛ كان لو وقو1و)ن؛ لهم، تنين فا أو ديننا، عن يه يقتنوننا ليم عذاب أى فتة؛ مرصع )٣( 
.رطنااتخذه I نوحننه S.' ماءه؛ اتخذء اJمكانت منسرآ)٤( 
.مجدا)ه( 

والأضاعبجا.ازوأنها،)٦( 
 )V( الإبمان.يحلها لا حتن منها امتوثق



سنجزثئنآذ ولا هآستمثا دءرق==كا لمنت مذ . آلالإ ^١؛، ينوأ حئ يوبنوأ ثلأ 
بمثالوجنود؛ معوق ئأمحعهم ألبمر  z،riوجتورئآ ه . بميوف لا أدنمي 

ثأثأإّر؛!إا بموأ ي *اثث ١^ إلا إلن لا أقم ءانث قاد أنتتق أدرتتتفه زدآ ثق وعذوا 
هدشقبمك ،'إث'م' . ألنن_يين بن ذمخك مز عصيت وقئ آآمحن . أكفن ؛•ث 

]يونس;لثغا!وته ءانننا ص ألئايى ين َكيرل ^١٤ ءايد قمك .لمن لظلتي 

وعبرة:رح ش* 
أنه—نعالؤلر— الله يرينا الايات. آخر إلئ ه مودى بمدهم يى بمتا ^۶ ، ١١

خءنثإق ونثوثه الذكر السالمة الأبان في الساشن رمّلمه بعد بعث 
فولها،عن ؤةنة5نوا؟ا< قدرته ودلائل -تعالئ— الله بابان مؤيدين وثلإنيءه، 
فيالإفساد وعادتهم الإجرام، دأبهم وئاه ^٥١^١ لها الإذعان علئ وتعاظموا 

لس،مهذا إن ^٥١^١ : —تحالئ— الله عند من الحق جاءهم لما وأيهم الأرض، 
عندالأعراف سورة في امه وأقحر الثرح علؤلر الكلام سبق وقد تيماه، 
ء؛ج؛ث.موس نمة على الكالام 

وأنهسحر، موٌس به جاء ما بان يقهلعوا أن الأقوام أولئلن، من والعجيب 
المتعجب،:فول، موسى الله نبي لهم فيقول، احد، فيه يثلث، لا بين واصح سحر 

ينهئقان استحغلم وكأنه معلوم، لأنه القول، وحيف ، -ياء لثا لئثؤ مولون أؤ 
الذيالحق ثان في يقولوا أن عليهم ينكر فهو لقولهم٠ الحكاية وجه على ولو به 

-الله عن به جئن، الذي هذا أي؛ ؤأسص؛،j؛^■، قال: تم قالوا، ما به جاء 
أيمكنأي: آ أينا موص الله نبي كالأم من أش؛تحث4 محح سحر؟ تعالى،" 

موسميقال كما يفلح، لا الماحر أن ٌع سحرا الله عن به جثت، ما يكون أن 
المنسينيم،ملئ بمبع لا أق ٤>، سشلث' أق إن آكعم يم -ثتم  ٩۶حر0: لل

منهمكان سحر؟ به جاء ما أن عليهم موس الله نبي إنكار بحد منهم كان فادا 
المسالث،في الهلالح لفهم بواعتصموا بتقاليدهم، فتمحوا الأباء إلئ رجحوا أن 
 LC; منهذا عطك أن يريدون ءاتآئثا٤و ئكد وثت.دا ءعا .لثكسا آ;؛ثثا ءؤإاوأ رهم

ظلما.ن وعدواحق، غير من الاستعلاء طلب )١( 



عنوورثناه الاباء، عليه وحدتا قد هدا ديننا فإن باطلة، ومحاولة العبث، 

أعوزنهمقد قوم من إلا سمعها لا حجة وهي عنه، نحيد أن يمكن فاد السلف، 
العملذلك في تقدمهم من وإلئ بهم، يتمسحون الاياء إلئ فرجعوا الحجة، 

يهتدون.ولا شيئا يعقلون لا وهم آبا كان ولو قيادتهم، على يعولون 
منيخشون ؤ( أJكترح٠ نقا ؤوذإؤ0 قولهم؛ ذلك إلئ أصافوا ئم 

دعوةلا الملك إلى دعوة دعوتهما تكون أن هارون وأحيه مرسن الله نبي 
المالالملك عليهم يدر ممن وملئه فرعون، عاى الملك فيضع الرسالة، إلئ 

٠الكثير والخير الجم 
لطان،الوأبهة الملك لشعور إذكاء هى فرعون مالأ من وهده 

يسلبأن هذا بعمله يحاول لأنه وصاحبه؛ لموسى والبغضاء للعداوة وتأريث 
منألفناها دنيئة حبيثة دّبسة وهى وعفلمته، نفوذه على ويقضى ملكه، فرعون 

دسوارحلا كرهوا إذا السوء، حواشي من ها وتعودنا والأمراء، الملوك بطانات 
بشيءتتأثر لا الملوك أن يعلمون لأيهم التهمه؛ يتلك واتهموه الدسيسة، تلك عخيه 

فائهمالكلمة؛ تلك لقنوهم فإذا لطانها، يويتعلق ملكها، يمس بما ناثرها 
المبلغذلك من دليل شه ولا دليلا علميها بهللبون ولا فيها، يناقشونهم لا 

دونرجلا تخص لا احادقه، من وحلق الملك، طبانع من طبيعة وهي الدئاس، 
جيل•دون بجل تمملق دلا احر، 

وإئماملكا، يريدان لا هارون وأحا0 موسى أل فرعون ملأ يعلم وفد 
ولكنوظلمه، فرعون بطش من إسراتيل لمي وانقادا الأدض في إصلاحا يريدان 

لهايطير أن شانها من التي الصورة بتلك المصلح تظهر أن إلا تأبى السوء بطانات 
تلكإلى لجووا ولذللثح لمستبدين، وا الفللمة من شاكلته علئ ومن فرعود لب 

رماله.يريدان ولا ملكا، يدان ه أنهما دسية الدسيسة! 
موصىبال منهم شعورا فرعون ملأ من القول ذلك يكون أن ويحتمل 

وّلهلانفرعون وذهب المقلمة، إليهما انتين، دعوتهما فى نجحا إذا وهارون 

فامّاسهاهارون وأحيه موصى عفلمة أما طل، لما ا أساصها عفلمته لأل فرعون؛ 
ومالأفرعون يصيح وبذلك وأخيه، موصى نمفلمة قبة فالما الصالح، وبقاء الحق 



الالأننظر لهم ينظر بل وزن، لهم يقام ولا لهم، يؤبه لا عاديين أفرادا فرعون 
الممقوت.البغيفر لمثيء 

قرارةمن منهم اعترامحا ذلك كان فرعون بظانة يمه ما هو ذلك كان إذا 
العاقبةن و١ ط ياطل على وملئه فرعون وأل حق، على وأحا٥ مومحي بال نقوسهم 
أطوبذلك مع الأسلوب يم معه، ومن لفرعون والهلاك إ وأحيه لموصى متكون 

طلابلا وكبرياء، شهرة طالب أيهم الناس ؤإيهام وأحيه، موس علن تحريض 
الشهوةامها أمشيطانية أماليِ_، فاتحا شيء؛ من يكن ومهما ورماله، حق 

للناسدعوتهما منتهى وهارون موّن أن ه نففى وقر متن فرعون فان والوقيعة، 
وممتن المنبوذ، اللقن كالشيء وتركه عنه الناس صرف أو ملكه، علن يالفضاء 

سبيلفى به والتنكيل ودعوته مؤمن محاربة فى حهدا يالو لا فإئه ذللثح؛ قلبه في 
ضوما ؤ ت بقولهم ذللث، علن عقبا ثم وأبهته، سّلهلانه علن وحرصه بملكه اعتزازه 

به.جئتما فيما مصدقين م،ومنسه< لكتا 
لمافرعون أف برينا • إلح • • • ه عيي سبر أئوف فمعنن ءؤوةد )٢( 
بكلائتوني ت لملثه نال، وهارون، موّن من ه نفعلن ، وحافأمره اصطرب 

ثهرؤ»الا • جاورالما وأنهم موسن، علن بهم ليتغلبح حر؛ بالعليم ساحر 
إنأكم يه مقتر ون ؤعؤم؛آه نجم ياوه أنموأ ئثثآ . مأيوى أنتم مآ آلم_أ 
آلمني.دنه.عمل ثبح لا أثن ^إة الواضح والدليل بالعجزة أق 

قولالقمة فى والجديد وطه، ، ، الأعراقسورة فى ذلك الله فما وند 
منوعد وهو ٠ ألمنسيينه عمل ثئ لا أق إة سيلان أق ؤiث هو؛ موّن 

الأق ؤإ0 بقوله؛ ذللئ، علل نم -تعالن-، الله بخبر اكقة علن بناه قد الله نبي 
فيالله سنن من ونة لاحتماع ا قواعد م* ة عل. فا وهي ط النسدن؛ه ءمّز بم،إح 

لأمارا عليه لهل يبل يا.يمه، ولا ينبته لا ممسي، عمل يملح لا أنه الخلق، 
أ'أنيىه<ق تنكد ألناس تنح ما وأما جمة ئدهب آلزل؛د ^٥١^١ كقوله! وهو والبلأك، 

[.١٧]\فءد.■ 

ءلإ<يعينهم ولا لخير، يوفقهم ألا ين ل• المغقمح، "تعالنِ الله آيات ومن 
مواطنعن يغفلوا أن بد لا والهوى ١لتيهلان ثيل ّفى أمرا د•بروا وإذا حق، 



حيثمن بباطلهم وتذهب تدبيرهم علئ تفضي التدبير، ذلك في قف 
٠عرون ين لا 

منرجل على فيزورها وثيقة إلئ يلجا الذي المزور مثال لهم واضرب 
اللهتكفل الجرائم، من جريمة به ليلصق بريء علئ فيلفقهأ شهادة إلئ أو الناس، 
يغفلأن بد ولا ، تدبيره له يتم ولا عمله، الله يصطلح لا الزور ذلك بان ووعد 

كيفتعرف، أن شئت ؤإذا عليه، والقضاء هادكه فيها يكون النواحي من ناحية عن 
يكشفونكيف، وذمة دين لهم الذين الخراء إلئ فارجع مفسد، عمل الله يصلح لا 
المفسدون.يدبر ما ويفضحون المزورون، يعمله ما 

مسترزقين،شهود حساب علئ تقام التي الجنائية القضايا إلئ ارجع ثم 
القضاياهذ0 إلئ ار-ح الأبرياء، بشهاداتهم يوقعوا أن يحاولون هامدين، وأفراد 

كيفلنعرف العامة المياسة واصهلراب والشدائد المحن أيام في أكثرها وما 
يحاكما يحبملون وكيف لأ؛رياء، تدبر التي المؤامرات المحاماة رجال يكشم« 
•كمن لأمسا 'خوحك 

فليس، بتزويره له قضي مزورا أن أو عمله، في نجح مفسدا أن همرنحر ولو 
،تدبيره يكشف، من المهرة من يجد لم لأئه بل عمله، أصلح الله لأف ذلك 

لموالباطل ناصرا، يجد لم الحق لأل غيره؛ حق علن باطله فغلب، عمله ويفضح 
الإلهي:الوعد لذك، وتحقيق الكريمة، الأية لتلك مصداق ذلك كل حاذلأ، يجد 
في~تعالئ~ الله آيات من عجيبة آية وهي ألشدتيه<، عئز بميح ي أثث ؤءة 

والخفي.المصلح بين الفرق 
حبانهءفي يكن لم ماع له عرضر ؤإذا للخير، موفقا دائما المصلح نرى 

أحطأوإذا يسير، كيف وألهمه العقبات، طريقه من وأزال تذليله، علئ الله أعانه 
صوابه.من يستفيد كما حطئه من استفاد مرة 

الوجهعلن ليوديه ولا عمله، نيتم يدعه لا ~نعالن~ الله فإل المفسد؛ أما 
فيويوحد العمل، ذك علئ يفضن ما القص من فيه يترك أن بد لا ل الكامل، 

ويتمر؛ليبقئ الباطل ذك يترك ولا به، له قبل لا ما والعراقيل العقبات من سبيله 
للبقاء.صالح غير لأنه 

٤٠٧



لمأنه في ، والتخلق تعالئ— — بالله التاصي الكريمة الأية في والعبرة 
كيفباطلا رأينا نحن إذا ليرينا ة بالمعجء■ أبهلله بل الناس، به ليفتن حر اليترك 

للجمامحير.أمره ونكثف بالحق عليه نقضي بل به، الناس ويفتن لمقى نترى لا 
أساليبمن يريهم بما العقول هناء بعلى يوثر مسعودا رحلا رأينا فإذا 
حلقهس أحد يملك لا ما الله أم س لهم يملك أئه يريهم أن ويحاول الشعوذة، 

إلئبغض ومن بغضر، إلى محية من العبادة قلوب تحويله أو بالغيب، كعلمه 
نكشفأذ يجمح بل عليه، كن، نأن بنغى فاد حاله ذللتح رحلا رأينا إذا محبة، 

بباطله.ولا به يخدعوا لا حتئ للناس باطله 

٢^٧^،ْمأ وز يكنني، ألتي آممه ت ٌوّمم، له اللمى فال نم 
بكلماتهأو بدلك، فيها قضى التي وقفايا0 —تعالئ— ؛اوامْ الحق الله يشت ت أي 

بكراهتهم،يبالى لا فهو ذلك، أمحألث4 مْ  'ظرسله علئ أنزلها التي 
•سنته ؤإمفاء هو، بامء يعنى ؤإنما لأمرُم، يهتم ولا 

نرعىولا الباطل، وإبهل-ال الحق إحقاق علئ نحمل أن ذللئ، في والعبرة 
بالحقنجهر أن الناس ص فريق كره فإذا الناس، من فريق أهواء ولا أحد، عاطفة 

لأئهلإرادته؛ وزنا نقيم ولا لكراهته، حانا نعمل فاد الجماهير بين نديمه أو 
الخالق.معصية فى لمخلوق طاعة لا 

أنوملإيهم ؛رعوف ثن مف هل محي، ثن درة إلا ليبي ءانق رص 
وهو ١٠قومه أولاد من طائفة إلا الجهد ذuئs يعد بموصئ يؤمن فلم أي' ، يثينهره 

لتقالبد،١ على حريصة الدعوة، على متعاصبة تكون أن الاياء في الشأن أن يرينا 
عليهاالصعب فمن تدينها، فى خاصة يما حل وألمت العقول، منها خن شا قد 

القالي.وللش الإلف، ذلن، عن الرجوع 
فانظرصعتا= مألوفها عن الشيوخ خروج يكون يف تعرف، أن نشت، وإذا 

علىومضى ا ودمه بلحمه وامتزج ، صغره من الكيومح، من كثا ألف رحل إلئ 
تجلفانلث، الكيف،، ذللئج ويين بينه تحول أن حاولت، ثم طويلا، رمنا الحال ذلل؛، 

منويندر ألقح، ما محاربة وبين بينه يحول ما المستحكمة وعادته أعصابه من 
وكدللئ،بعيد، رمن مند وتعودوها الصغر، من ألفوها عادة عن يقلعون من الشيوخ 
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وأحذوْالأياء، عن ورثوْ تماودي1 دينا الناص ألف فإذا مألوف، كل في الحال 
ذلكعن تزحزحهم أن حاولت نم تمحيمر، ولا بحث بدون العادة بمفتضن 

وقثلعادتهم، وغير مالوفهم، غير كلفتهم قد كث = البحت عن وتحملهم الدين، 
ذللئ،يكون أن بد ولا برهان، أو لحجة ينماع أو لدليل يستمع من هؤلاء من 

وعادتهم،إلفهم علل ويثورون عاداتهم، علئ ينتقمون الدين الشيوخ من الصنف، 
وجعلهاالنقد، مشرمحل تحت ووضعها ومذاهبهم، أرائهم تمحيص في وبأحدون 

العنفذللئح يكون أن بد لا بامحلل؛ أو حق من الأراء له تخضع ما لكل حاصعة 
فيهتحنكم لا حنئ همته وعلن، إرادته، وقويت، ه، نفظهرين، قد الشيوخ من 

يتلنتح أول كان الذي ثجهنع بكر كابي عدة، منين ألفه بما يتأثر ولا العادة، 
مشيخهأن في ر الذللث، من نلمح ولحلنا الأكبر، صديقه وكان الرمحول دعوة 

المكائد،له وتدبر ن، لعوا ا الحرب و. الله رسول تحارب ت، كانقريش 

بنلهب وأبمما القرشي،، المخزومي، المغيرة بن هشام بن عمرو ؛ جهلءكابيط 
بنوعقبه الأباعد، من عليه أند كان الذي ا هه* الله رصول عم ، المهللب، عبد 
ُي،قنن سن وغيرهم لأشرف ا بن وكب ه، الله لرمول اكاني، الجار ممهل أبي، 

قريش.صناديد من وغيرهم والخندق، وأحد بدر غزوة 
فيخاصة طريئا ه نفالق، ولم العادانمه ؛اولئلث، يناثر لم الذي الشباب أما 

مناصرةمن أكثر الأراء من الجديد صرة لمنا تعن. مفائه هب،؛ والنمل التدين 
ونجدشيخ، في مرونة نجد أن يقل كما شاب، في حمويا نجد أن وقل الشيوخ، 

تجل.والقومية، الوطنية والمزعالت، الخيرية، الجمعيات فى حلبا واصحا ذللث، 
بالشباب،إلا ير نلا الحرة والأعمال الشباب، علئ إلا تقوم لا الجمعيات 

.الشباب فى ت،كون ما أظهر نجدها الوطنية وحرارة 
قلبل الشيح، امممتعداد فوق الجماعة بروح للتأثر متعدا الشاب وتجد 

رأيتهالمفل-اهرات من مذلاهرْ فى حمامة رأي، فإذا الماثر، ذلك فى ضعفه يكون 
لموإن القوم أولئك إلئ ي،كون ما أسيئ وتجده تفكير، ولا شعور بدون إليها يندفع 
ذلكحأمثال إلن تدفعه قيه الشباب حرارة أن نللأi غايتهم، يتدبر أو دعوتهه يفهم 

استعدادهومّببه بيلا، سذلك، إلن اسمتهناع ما منه ه نفيجغ أن حاول ولو الحمل، 
٤٠٩



منبحال يقاوم أن يمكن لا واستعداده الإنسان طّع طريقه كان وما وطبيعته، 
دونالشبان 'هملى قانمة السياسة القضايا قى المحاكمات تجد وليلك الأحوال؛ 

المبادئلأرباب والخناصرن الشبان، والاجتماعات الخظاهرات وعناصر W شيوخ لا 
الشبان.عنهم الخدانمن 

تنؤءو : قمحتموسئ لمبادئ إذعال إسراظ بني من المزمن كان لدلك 
إيمانبحد ايمانها يكون أن الشيوخ في الشأن لأ0 معمرون؛ شيوخ لا م,مأيممه 

وتفيق.نفاها الإيمان فيها يكون ما وأكثر الشبان، 
أنلمعلم دةننيم4؛ آن وثلإبهم معود نن مف ءؤءل فوله: إلئ وانظر 

يؤمن،محن علئ مسلول فرعون وسف به آمنت هد بموصئ آمنت اش الذرية أولئك 
يعبألا ابماو هو انمصس، الفنرفج ذلك فى ؤإيمال مشهورة، انمرفيه وأحكامه 

لوعدهالمهلئن بالله الواثق إيمان وهو  ١٠لوعيد انا حيعمل ولا بتهديد، صاحبه 

دعاهمالدين المحرة بإيمان الدرية من ول الذي الإيمان ذلك أنبه وما ، ووعيده 
بالمحديدفهديهم فعادوه، صفه في يكون بان وطالبهم ، هحذلو0 لمناصرته فرعون 

١^،>^عيذئم ١ئيى وهولإ إثم 3^ ءادة أذ دل نم ءامنم ءؤهال ت نهم -آل ونوالار، 
هئدا، لثن آثآ نتشن ألأض ه ؤ وصم ني نن هخ وءر ثلاص 

شىإئما ذبف أنت تآ ٥،؛^ يطنط و؛ئى آثثت بمتث ء؛تآءوا ما عق يومئ أن ارا ث. 
المؤثرات،عليه نوير فلم القلب إلئ وتنحل إيمان [ ٧٢، ٧١]طه؛ ه آليتا آ*لثوْ هنده 

تمكنتمتئ القائد وهكذا تهديد، ولا وعيد ميجه ينقع فلم النفس من وتمكن 
الحياة؛هذه في هوة , كاعلن تغلبت صحت متئ والخزائم أمامها، شيء يقف لا 

شيء.عليها يقوى لا الحق وقوة الحق، قوة * ٣٠لأنها 
هذهظل في بموسن المؤمنين وقفا فرعول، حبروت لنا يصور أن أراد ثم 
ذعونأذ ليرينا ألمبم4؛ لذ % س ق تالآ _ ؤو1ن فش"ل: الأحكام، 

منوأنه مقاومته، ستطعون لا الأرص في لهم ثماهرا إسرائيل بني علئ متغلبا كان 
والاس.الأسياد في للحدود الخجاوزن الفللم في المسرفين 

ه—٠١لنمم\نه. كم إن ؤلوأ هعقي إف ^؛-؛،؛ ١٠َقيم إن يتمم ممن ءاؤوهاد )١( 
باللهآمنتم كتم إن قوم يا ت بهم وبعلته فرعون من قومه خوف رأى حين موسئ 



منالعصمة في وأسدوها وحده، إليه أموركم فكلوا ووعيد0= بوعده وصدقتم 
توقوله بطشه، من ويتقيكم كيده من يحميكم الذي فهو ، غيره إلى لا إليه فرعون 

وليسذك، فافعلوا له= مقادين الله لقضاء ملمين أي: ضبإزه، َقم ^٠١)^ 
——تعالئ عليه التوكل وجوب، بالإيمان المعلق فإف بنرمحلين؛ الحكم تعليق من هذا 
بدونه.يتحقق لا التوكل فإف وجوده؛ بالإءالآم والمعلق له، المقتضي فإئه 

الإحسانفإ0 عليه؛ هدرن، إف إليه فأحسن 3يد= إليلثج أحس إن ونفليره؛ 
غنىولا الوجود، فى نرمحل فهي القدرة أما ان، الإحوجونم، فى نرؤد 

الوجود،فى مرهل فهي القدرة أما الإحسان، محلوب بربهل أن عن ءة؟؛ لموس 
مثلفي وبينه بينها وبصل بربه، قومه قلوب ير؛ط أن عن، . لموسي، غنمم( ولا 
الحق،علئ وتثبتها قوة تكسبها بخالقها صالتها لأل العصيبة؛ الفلروف، هذه 

منللخالص هلريقا لها وتشق الإيذاء، أنواع من ينالها ما بكل نهين توتجعلها 
بهموحل الحق سبيل في أمر نابهم إذا المؤمنين علئ يجس، وكذك فرعون، كيد 

المعونةمنه ؤيهللبون وبارئهم، حالقهم إلئ ؤينيبوا ربهم إلئ يرجعوا أن مكروه، 
كانواالقوم لأل وممتابآ؛ أثب ءق ؤساؤأ منه: للخالص وتوفيقهم حممهم علن 

الةفهنه<آوي يث وعنتا * ألمسن إلذوو شنث فعنا لا مخلمين 
قلوبهمفي لوقع علينا سلطتهم لو لأئلثه وقومه؛ فرعون بهم يفتن لا أن منهم دعاء 

علئإصرارهم في شبهة ذللئ، فيصير علينا، لطتهم سلما الحق علئ كنا لو أثا 
قال:كما قبلناه، الذي الحق الدين عن فننصرف بهم مفتونين تجعلنا أولا الكفر، 
ينينلاه•أن وثلإبجذ ؤءوق زن -مي ؤءل 

اللهأجاب وقد منهم، برحمته ينجيهم أن —نحالن— الله من طلبوا ثم 
>اؤوأو-ث!نآأرصه: في حلفاء وجعلهم يخافونه، كانوا من وأهللن، وتجهم دعاءهم، 

ويقيالثلوْ رأمعوأ نثة يدا؛ً=ئا ثآجمؤأ هويا بمئر لئوي؛ة-ا بوءا أف دأيو مّمحا ءق 

ومرجعامثاءة لهم بيوئا بمصر يتخذوا أن وأحيه موسئ إلن الله أوحن 
بيوتهميجعلوا وأن توطنونها، ويوالسكنئ، العبادة في إليها يرجعون لقومهم 

منحيفه اجد مسبيوتهم بجعل أمروا إنهم قيل: القبلة؛ نحو متوجهة اجد م



عنالمسلمون لكن كما دينهم، عن ويفتنوهم فيوذوهم عليهم يظهروا لئلا الكمرة؛ 
مساجدبنخريب فرعون أمر ّ بذلكر أمروا وقيل أمرهم، أول في الحال ذلك 

تكونأن تلاه ؤ محوله• من المراد إل ومحل؛ الصالة، من ومنعهم إسرائيل بني 
الحقعلى ويتعاونوا ببعفس، بعضهم المؤمنون يعتقد حتئ واحد مكان في بلة متقا 

تنوبهمالتي الشدائد على بعثا بعضهم وسلي به، ~تعاأئ~ الله أمرهم الذي 
بإقامةوتثبتوا بكم، ورحمته عليكم ربكم ملطان بها لتذكروا ألقأوءه ءؤوأني-موأ 

الئثتثن ^١ و نأوئا غذ الإء آن ؤ. وإسانكم، يقينكم علئ ١^^ ذلك 
ئوأون4ص ي م اقئ @ آممذ إلا @ تؤثا آفيث نثئ ٧^١ @ >وئا 

بما-"آمآا.]المعارج: 

فيمامذهب كل نمهم لتذهب به الخبئر وترك آلموت/ك,ه ءؤودني ت قال يم 
بهم.ورحمته الله وبرضوان لهم العاقبه بأن بشرهم والمراد به، يثرون 

آ-ثوءؤ وأتوي زثه ^؛١٥ ■ ٥٨١٠ءاثث، إدذثت رثآ ثوى ^^١١٥ )٥( 
دعاءفي ينجاى فرعون حبروت مفلاهر من آخر مظهر ذلك ا إلخ ٠ ■ ٠ ألدوه 

وينسبربه، إلئ الكروب ير"؟ع كتف ليرينا محومه؛ دعاء بعد ء@؛؛ موسى الله نبي 
ومالأفرعون أعهلمتج إنك ربنا لربه* مخاطبا موسى فيقول خالقه، إلى المضطر 

ذلكغم أو أثاث، أو فرش أو حلمي أو لاس س به يحلى ما ومف زينة، فرعون 
ينرأؤرب-ا وقوله• الحياة، هدْ في بها يتمنع أموالا وأعطيته الحياة، زينة من 
وذللث،^ؤئأشJذه ، ؤو>؛\ كقوله: الأمر ;لمهظ دعاء هو قيل ا_إإثه؛ ثص 
طويلا،زمثا النصائح عليهم وردد مكررا، عرصا الله آيات علميهم عرصر لما أنه 

كفرا،إلا الايات ص عر علئ يزيدون لا ورآهم وانتقامه، الله عذاب وحذرهم 
منهميجيء لا انه بالتجربة وعلم له، مطمع فهم يق ولم نبوا، إلا النتبحة وعلى 

علمأو الصحة، تحت، يدخل لا الذق لكلمحال إيمانهم وأن والضلال، الخي إلا 
لحالهم،وكراهته مقته وأفرط عليهم، غضبه اشتد = —تعالئ— الله من بوحي ذللث، 
وأخزىإبليس الله لعن نقول• كما ج غيره يكون لا أنه علم بما عليهم الله فدعا 

فيهمله يبق لم بانه عليهم وليشهد ذلك، عي« يكون لا بأنه عللاج مع الكفرة، الله 
منعليه هم ما على ليثبتوا محال كانه ، يخدوا أن إلا يستأهلون لا وأنهم حيلة، 
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منهم،علي وما يؤمنوا، فلا نلوبهم على الله ولثطع لا، صلا ولتكونوا الخلال، 
ولاؤ ت يقول إذ قومه؛ على نوح الله نني دعاء يثبه وهو ، وأجدر بذك أحق هم 
الخلق،قي -تعالئ- الله ونه يممق دعاء وهو [ ٢٤]نرح: ضللاه إلا اكسث زد 

القبيل.ذلك من فرعون ماد علئ ه موس دعاء حان 

أعطاهم—تعالئ— الله أئ والمراد للتعليل، ؤِليسؤأه ت قوله في اللام وقيل 
َكئ؛وأ• فال كما بها، جهم ندر ليكفرهم مع الحياة هذه في والأموال الزينة 
.[ ١  ٨٣، ١  ٨٢ف:عر! I ]iS ميزه َتيى إث لهم وأمي( بملثوث. لا ين، نئ ستتدؤجهم ثاينتا 

أسبابفي لهم ويمد المكذبين هؤلاء يمهل —تعالئ— الله أل والمراد 
ذؤثدر*ار فال؛ كما لهم، ونمرا فيهم حبا لا بهم، ومكرا لهم كيد.ا المعيثة 

ال■S للمحب ؤ، لم ئائ ءأ؛؛بم. ثن؛اي يب، ذ٠ئهم أثا آبمسبؤث و جثن حئ ءمنهءِ 
،ْ-آْا.ثريي،ه 

ليمليالله ارإل موس: أبي حدث من الشيخين حدث في ورد ما ونغليرْ 
JLlaJLI ،وةاك4ااراا.لم أحده إذا حص *؛

الزينةنس، ،-،؛ Lla؛،—تعالئ— الله أق والمراد والصيرورة، للعاقبة اللام وقيل 
نعمتهبدلوا أن أمرهم عاقبة فكان بها ذكروه أن أمرها عاقبة لذكون المال وذك 
.جحوداوشكره كفرا، 

ءادصغير؛ وهو موس أن شفى —تحالئ— الله قول وذaليره 
منفرعون لأل غايه هذه تكن لم ٨[ ]القممن; عدؤأ لهتر يهتكون فنءو>ى 

متفنبمؤرك ةزإلأ قال؛ كما الفع، ورجاء للنبي اكقطوه وإنما التقاطه، 
٩[،ننعىك>ه لا وهتم ^,١ قخدم أو  t_rأن صئ ئئثؤث لا وإلن ؤ( عن 

علئويفضي ملتئه_م، يبدئ لهم، عدوا صار أن التقاطهم عاقبة كانت ولكن 
لهمأعءلاْ وقومه، فرعون به الله متع الذي المال في الحال وكذللثح سلهنانهم، 

أولكعلى موّئ مءن تحر وهو وحاربوه، كفروه أن أمره عاقبة فجعلوا ليثكروه 
.صنعوا ما عليهم الله بنعم صنعوا الذي' الأقوام 

(.٤٦٨٦)اتجاري: رواْ ( ١١

ثمنال! يفلته" لم أحذه إذا حص للظالم لملي الله "إن ه؛ الله رسول قال ت تال فهند، موس بي أص 
_(j_t)آ*اا. امد: فين أندر إن ليم رمآ ألئزئ تثن إدآ زنك ئ ءؤوذ'إك : ثرأ
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أموالعلئ يطص أن . موس من دعاء أمزهثّه ءإ1؛ همس ^^؛؛؛ 
الأثر.وإزالة المحو والهلس! وملئه، فرعون 

بهاينتفعوا لا حتئ فرعون 1ل أموال علن يطمس أن ربه من موس بطلب 
الحياةلهن.ْ زينة المال لأل الناس؛ على بها تعلموا يلا وحتئ الحياة، هذْ في 

يصدقالأموال علئ والهلس حوله، ؤيجمعبم به الناس بربعل لصاحبه وقوة 
ومآحاوها،معادنها عن فيقلهم وبينها، بينهم بالحيلولة يصدق كما باهالاكهاط 

كمامنها حرمانهم علئ ويصدق ، بها' الناس ينتفع عملة إلئ تحويلها طريق عن أو 
انتفعثم ما، لأمر ١لأرضل جوف أودعوها التي ثروتهم من المصريين لدماء حرم 

■بعدهم ممن غرهم بها 
وبينبينهم وحال أموالهم، علن الله طمس قد الناس أنرياء من كبرا وذرمحا 

الفقراء،علن بها وبخلهم الصالح، علن بها لثحهم الأموال؛ بتلك الانتفاع 
معيبين،المال ، UJJuوتجدهم أذلاء، بالمأل عزهم وفي فقراء، غناهم في فتراهم 

فال!كما منه ئيء لضياع قلوبهم تطير جمعه، في بالنهار الليل يواصلون 
وهمأئثيم ويرهي، ألدتا ق بيا بمدمم ل أة ند إةما وآوثدئم أمؤلم ثبمش 

[.٨٠لاكو؛ة: د=قنثول؟ا< 
الأذلاء،متة ماتوا ماتواء ؤإذا الفةّراءط عيشة عاشوا ءاثوا= إذا أولنلئ، 

ذللئ،أن في أحد يئلئ، فهل النعيم، من ٌحرومبن المال، علن حراسا يعينون 
يذكر،الحياة في أثر لها يكن فلم أموالهم، على الله طمر قل الناس من الفريق 

مادجئفي ولا الدض، معاهد في ولا الصناعة، دور في ولا العلم، دور في لا 
أموالهمعلن سلهل س وبين هؤلاء بين فرق وأي وال٠عوزين، انماهات أصحاب، 
—تعالن—الله محاربة في أصحابها وصرفها ، ففرقته،اوالأهواء فبحترنها، الثهوايتح 

الأرض.في اد الفونثر 
الفرقذللثإ الأنحاء، ، وموقنمالهم مءن البخلاء ؤ موفنبين فرق هناك نعم 

الخير.وحوه في بعدهم س وبن.له وفل يصرفوه، فلم كنزوه البخلاء أن 
وكيانهم،صحتهم ويهدم ربهم، يغضب فيما فبدلوه الشهوات أرباب، أما 

الشرس موقفهم لأن البخلاء، س شر فهم والشر، محية بالتل نقومهم علن ويعود 



لدعوةمصداق المريقين من وكل سلى، المال من فموممهم البخلاء أما إيجايى، 
بإمساكهإما به، الانتفاع وبين بينه وحال ماله علئ الله طس قد ، ئك؛؛ مومئ 

الشر.وجوم فى ببدله وإما 

،^_ljتنشرح لا حنئ عليها واطبع قاسية اجعلها قريهتره عق ءؤرآئدد 
بلفغلدعاء أو هو؛اؤ'اندذه< الذي للدعاء جواب ألأِلبمه آقداب ثنوأ حئ يويزأ 

ذاك؛إذ الإيمان ينفعهم لا بحث به ويوقنوا يعاينوْ أ'لأِلإه العياب تنوأ وحئ المح، 
واختيار.رغبة عن إيمان لا وإكرا0، إلجاء إيمان لأئه 

إليهماالل.ءوة أصافح وقد وهارون، مؤمن دعوة دءون1=ضا؟ا< ليبن س ٠^٥١ل 
الدعوةفي ووزيره الرسالة، في ئريكه هارون لأ'وا ؛ مومئ الداعي أن مع 
الأحر.ْءن دّءوة أحدهما فدعوة -تعالن-، الله إلن 

اداوالفالفللم عاقة وبيان والمفللوم، المفهلر دعوة إحاية علئ دليل وفيه 
فيض والأية الداعي، ينفع لا الدعاء إن يقول: من قول بطادن علن ودليل 
فيلموسئ.؛ —تعالئ— الله قول نفلير وهو .I  ١:مومئ طلبه بما الدعاء رحابة 
[.٣٦حك؛ ل مّوإك أؤتيت طه سورة 

"٢٥عقدة لحا أ ٠٢٥١له ب ٠ ، ه صد؛ له T ح أن يه ؛ " ٠٥طلح أن معد  V '—ءء ر مط - ر. ب ٠  ٠  V "ب صW

انمءوة.في يعاونه له وزيرا هارون أحاْ له ويجعل ^١٧٥٠ 
مثلفي السائل سأل ما بنفس الدعاء لإحابة المنكرون يقول ماذا أدرى ولا 

وإلزامعوه الد مءن عليه أنتما ما علئ اثبتا >؛ؤءآنثم1اه القاطع؟ المص ذللثح 
آزيسكسيل بآبب ^٠٤١ قليلا إلا عام ألفح قومه في ءجبت نوح لمثح فقد الحجة، 

لح.ابالهما الأمور تعليق في —تعالن— الله بعادة الجهلة يز ط أي؛ يمد!وئه، لا 
[.٤٦تمدت او>نهابمه يى يكرث أن آبملث، ^إق لنوح قال كما 

تخفاوعدواه؛ بمثا وجنوده نعول نأثعهحِ ابمل يل اتق بمي ؤو-ثورنا )٦( 
اللهعمل من أنه ليعلم ه نفالن التخهلي الله ___، وقد البحر إسرائيل ببني 

٠جج موّئ عمل من لا -نحالئ- 
آذمبئ إلح ؤننآ فقال طه ّورة في المختلي ذللثح الله رح ث وقد 

قبموذ،أيهم . عنش ولا دعا عتم، لا .دثا 'الم ق >أوه ثم نأصمين، لعثادكا آنر 
٤١٥



-؟UU،]Uزف: هدئه وما ممم تينئ ؤمحل . ءسيم ما آيإ نن نغثنم • ؟ثؤده 
البحر^3، كان كما منه وأمر الله من بوحي إمحرايل يني البحر مجاوزة فكانت 

اللهآيات من كبرى آية وهى وإرادته٠ بمدير٥ ذه= ما، لا ص طريق فيه صار حتئ 
موسى•محه مع 

أفإسرائيل لني برض لم فرعون كأن وجزدأه ثمن ءؤثأ'ثعهن وقوله: 
عليهوفقئ أحرى، جهة إلئ بدينهم ويفروا فيه، هو الذي المكان له يتركوا 

ذلكعلنا وبجاذوهم الهجرة، ومحن محنهم ليحولوا وجنودْ هو بيعهم أن جبروته 
ْشصدينكانوا لو يكفيهم وكان الظلم، في ؤإمعان وة، القمنتهى وذلك الفرار، 

ولكنوطنهم، لهم ويتركوا ناووا مث ليذموا إسرامحل بمي بيعوا أن الظلم في، 
بقولهعقبه ولذللئ، منهم؛ الفار طريق في حتئ بحاربوهم أن عليهم قضئ الجبرويتح 

لبنيتبعيتهم في عادين بغاْ كانوا وجنوده فرعون إل أتم،• وعدواه، اؤبمٍا 
إسرائيل.

حداويفعوا البقاء، علئ ليمالحوهم تبعوهم ما أيهم أحرى جهة من ويرينا 
لهمحئأْ ما دروا وما والعدوان، للبغي تبعوهم وإنما الجائرة، الخصومة لهدم 

آثم^اJ الثني، أدريتفه إدآ وحق I لرحلة ١ تللئ، في لهم الله دبر وما القدر، 
ارالجثذلك آمن  sLULj،آصن4 يئ ثأئا ص ■ ١٢.د، ،َاثئ، أك ولا إلت لا 

جبروته،معه يتفاءل، وجبروما قوته، فوق قوة هناك أن عرف وهناللثه الحاني، 
آمنتالدى لأله يا يؤمن الموتح ومقدمات الهالك أبائ—، به احاطمتؤ وقد وهناللث، 

بقوله!عليه فيرد السدبمه، ين بقوله؛ الإيمان ذللث، ويؤكد إسرائيل، بنو يه 
منن، وأيالغرق ألجملث، جءن الاضطرار وقت، في الساعق أنومن أق؛ ؤ،آكراه، 

الحياة؟

ذلكلإيمان قيمة لا أنه ويريه القهرى، الإيمان ذللئ، عليه -تعالئ- الله ينكر 
منصدر الذنح، الإيمان هو هاحبه بمنع الذي الإيمان إئما أسبابه، وتلاث، حاله، 

الموت،حضور عند الإيمان أما فيها، آمل الحياة في طامع مختار، وهو صاحبه 
فيه؛له قفل لا اضطراري إيمان لأنه صاحبه، بنفع فاد وأسابه مقدماته وحلول، 

إؤ،ل، ألتن1ئ تمرهم حئر إدا حئ ألكنثاتا ينملوف لثرنتت\ ألوبث ؤولدسنا 
١'



ا»:]ادألعاه عذ١با ثير ءثدوا -آأولقانا >تكمار وهم ينونوُى أئن ولا ألئى قت 
وقئت له ويقول الغرق، عند إيمانه فرعون علؤي ~تعالى~ الله ينكر لذلك، [؛ ١٨

والحقتالإيماj عن المضالض القالين أل1نسدتيه ين وقتث مل ءم-دث، ومن 
_^،Lj Iبالحاء )ننحيك،( ت وقرئ ءايهه، -علمك لمن لظُك\ إ؛تذش قناثا ؤ،أل؛وم 
تشيء منه ينقص لم كاملا سدنلئ، أو ؛،، JLjروح لا بدنك الحر، بلى مما بناحية 

دكانإّرايل، بنو وهم الناس من وراءك لمان علامة »اينه قمك .لمي ؤأذؤ>لإى 
منبعدك اتي لمن عمة ونل يغرق، أن من شأنا أعغلم فرعون أن هم أنففي 

باؤلل،الربوبية من يدعيه كان ما وأل ومهانتالث،، ءبوديتلئ، للناس بها يفلهر القرون 
لعميانهترون ما إلئ أمره آل المالاائ، وكبرياء الشأن عغلم من فيه كان ما مع وأيه 
الملوكمن بعدك لمن عبرة لتكون أو الضعفاء؟ من بغيره الظن فما قق، ربه 
الله.عاى وهوانك بحالك صمعوا إذا عليه اجترأت ما مثل على يجترنوا فلا 

فرعونجثة على الكلام المائدة مورة من موصئ قمة في لنا سق وفد 
كهمإ■' غبرْ أو موس صاحب، فرعون جثة هي وهل الأنار بدار الموجودة 

لها،ويريهم عليها الناس يهللع الله آيات هده أي لثغلون١ه، ءايما عن ألثاين ثن 
منهمالكثير ولكن البر، بهده وتذكر الآيا'ت،، بهده تنتفع أن الناس حق س وكان 
قلبه.إلئ تصل ولا التفاثا، يعيرها لا محها، معرض الله آيات عن غافل 

الربأنه وادعئ وبعلنا، ءللع.ا الأرض ملأ الذي فرعون في الله آية فهده 
اليم،في الله فأرقه ضري، إله ص لكم علخت، محا إمرانيل: لبني وقال الأعلئ، 
اللهآية هده الحياة، وبين بينه حيل قل حراكا، تستطع لا هامدة جثة بدنه وأحرج 

المستبدين،والحكام الذلال؛ن، الملوك س بحده يأتي لمن عرة يجعلها عون دش 
وينجيهالزالة، وعظمتهم الكاذب سالءلانهم واغتروا وحالفهم، ربهم وا نالذين 
الءلاضةذلك وجسد فرعون، جثة هده أن الناس ليعلم وأعواما دهورا ويبقيه يدنه 
عزماالناس أنل جثة مع استوت جثته هذه وظنا، بغيا الأرض طبق الذي 

ساد،وفصحة س الأبدان له تخضع ما لكل حاضعة وأصثحتح سلءلادا، وأضعفهم 
التاريخ،بها ويلهمنا القرآن، بها يذكرنا فرعون في الله آية هذه وقوة، وصحف، 

إلايصدرون لا شهواتهم، في ون منغمظلمهم، في غارفون فالفلالون ذللئ، ومع 
٤١٧



مهماوأئهم وعذابه، بطشه ويخشئ ثوابه، يرجن رثا لهم أف ناستن أهوائهم، عن 
حل.ما به حل وقد فرعون، الله عدو بلغه ما يبلغوا فلن مالهاان، من بلغوا 

والانتفاعسلفهم، بماصي والاعتبار ربهم كتاب لفهم الملمين ومحق اللهم 
القرآن،يعظان ينتفعوا حتئ رشدهم الماس وألهم منهم، المتقدبن بسيرة 

بكونبل عليهم حجة القرآن يكون فاد الصالح، ملفهم سعد كما به وسعدوا 
لهم.حجة 

١٨



.موسى 

إقالظاشت يني ممك أنغ \ثن عومل 
نإد0 ثآمحم صِثثاب لغذ لأمت د'ليكئ ق إكث أس ، \ضرودعيجنخم الشن 

نثوثه؛إرننبموث ، JCنى آغمكر !ذ ءقا؛=ئم أش نمه أدحفثيأ وثوي،ي عوس 
يًظمين ٢ إلآءُل ديآًًًظم ري ؤّآءُظم نيثمدف أذم ودءوث أنداب  ٠٣

كيد ij\jcإن =٤٠^' ولجن لارددؤ كمحقزقن لن ز3محإ وإل ه عيتد 
.A-0[ ]إبرامم: حيده قي أثن همما؛ى أمحق ؤ، وس أم يكثثوأ إن مئة ئاث ده 

إث^أثيب بمي مملك أحخ أث موشح ^زنإ )١( 
إلئالظلمات من الناس لإخراج محمدا —تعالئ— الله أرسل كما أي؛ ألرره، 

وانرموصئ نبيه أرسل أنه يربنا كذلك السورة، أول في نال كما المور، 
والعلم،الهداية نور إلئ والجهل الضلال ظلم من الماس لإحراج . أبيائه 

التيونانعه الله وأيام ذك، له نلنا أي أحرج؛ أي معناه؛ آحئاه ؤأ>ن، ونوله 
لحروبهاالعرب أيام ومنه وثمود، وعاد نوح قوم نبلهم الأمم علئ وفت 

نلهم.الأُم ئن ونت اش وهاس )١( 
العياب.من ؤي،ولكم يّووكم ما ويبغونكم يكلفونكم )٢( 
امحان.)٣( 

.بليغااعلأنا اعلمكم )٤( 

٤١٩



عباسابن وعن وغرها، ضةأ"آ؛ ويوم الفجارأى ويوم نار ذتمارا، كتوم وملاحمها 
عليهموأنزل الغمام، عليهم ظلل فإئه نعماوْ قاما وبلأوْ، نعماوه الله أيام أن 

القرون;فإهلأك بلاؤه وأما ذك، إلئ وما لهم الحر وفلق والسلوى، المس 
لكلا عبن الله أيام في إو أي; س؛ؤره<، مثثث١او نأم لأنت 'إلثت دي 

الأمم،على البلاء من الله أنزل بما يسمع حين الله بلاء على صبار رجل 
له،عبره الله بأيام تذكيرْ وفي، الشكر، كثير وشكور; الصبر، كثير • وصبار 

الشكرلأل المؤمن؛ نكور بصار أراد وفيل; عليه، هو محا على له وتثبيت 
...ألئو غه آذحفؤيإ لثويه مؤبى هال، محجاياه; من والصبر 

عيكم.الله نعم اذكروا لقومه موسى فيه نال الذي الونت واذكر أي• إلح؛ 
وقولهوواهبها، ديها بنؤيربطهم بها، ليربيهم النعم يعدد أحد ثم 

منالأبناء تذبيح أن مع ألتدره مؤء ءؤئسوعوىلإ نوله; بعد ؛؛^^ ٧٥١وودبمثث 
لذلكآخر؛ حنر كانه فصار العناب٠، من ممتاز نؤع أئه إلئ إثارة العذادب،= 

أبما»مإهؤيئءئو)ا البقرة; محورة وفي، له، يرا نفيجعل ولم بالواو عليه ءْلف، 
استبقاءوكان ر، المفعلى يعطف لا والتفسير قبله، لما ير نفلأئه واو؛ بدون 

يقوممن عليهن ليس الرجال عن منفردات، بقاءهن لأف واختبارا؛ بلاء اء الم
كبير.؛لأء والإءفاف= الفقة ني بأمرهن 

^،J،tإة هكغِيم وثؤث لآز0و3ؤ قؤكرم لن و>2ؤأ ئأدكث ^وات )٢( 
لقومهموسى نال إذ واذكروا قيل■ كأيه ، لقومه موسى ناله ما جملة من ه. نقبي 

ونظيرربكم، أذن ربكم; تأذن وممني ركم، تأين وحين علتكم، الله نعمه اذكروا 
معنيزيادة من )تفعل( ولابدفي وأفضل، وتفصل وأوئ، توعد وأذن; تأين 
الشكوك،عنده تنتفي بلجعا، إيزائا ربكم أذن ؤإذ قيل كأئه )أفعل(، في لير 

نعمةالعم من خولتكم ما «ثهءكرئهمه نقّال; الشنه، وتنزاح 
آتيتكم.ما لكم ولأصاعفن نعمة، إلي 

العجم.من العرب فيه انتصرت شيبان لبني يوم )١( 

•غلان ونس زش محن كان الفا*، يم )٢، 

وتغلب.يكر بين موقعة فيه لكن لموصع امحم القاف، يكسر )٣( 

٤٢٠



بذلكيعد فهو م، الفولأم الفعل في التويد بنون الوعد تأكيد إلن وانظر 
هذهوأسلبنكم لأعذبنكم عليكم به أنعمت ما مؤكدا وعدا 

مدقد الجزاء دليل فهو لثديه، وإل ت بقوله ذلك علئ دلل نم النعم، 
الإيجاز.ر القرآن بلاغة من وذلك ط، 

وتصديرالخبر، ض باللام أكده الوعد، أكد كما الوعيد ذلك أكد وقد 
معنويا؛تاكيدا أك- م فعلية، نكرن أن يدل اممية ا وجعل ب)إل(، الجمالة 

بهاذن ما وأف وثيِده، عواي، ؤأ0 ت بقوله للكافرين مجازاته علئ الدليل أمام إذ 
كلفي حلفه مع ~تعالئ~ لله عام شان هو ؤإئما بهم، خاصا لبس قومه موسى 

■عاميهم كفروْ ؤإن زادهم، شكروه إن أنهم معهم منته الأزمان، 
رىي• يده لي أثه همثا؛ى أ'لأبج، j وش أم تكثة! إن يبخت ^^٥١١، 

منإليه صرر وصول سببه يكن لم نعمه كافري محن انتقامه أل قومه موسى الله نبي 
-تعالن-الاه إلئ مهم يصل نطا لأف -كن؛ لم للشاكرين ومكافأته الكفران، ذلك، 

مسلم؛وجهها علئ بمي فلم جميعا، الأرض وأهل هم كفروا إن أنهم أراهم و، 
وأياديه،أنعمه بكثرة للحمد تحق م ءؤهمده إيمانهم عن غني ~تعالى~ الله فإل 
غنيبخلاف غناه في محمود —تعالئ— الله أل الئ إشارة وهميه قوله؛ أل أو 

ويضعهبغناه، الناس ينفع الذي فالرجل والمدمحوم، المحمود فيه فإل المخلوق؛ 
بماله،الناس ينفع لا والذي الغنى، محمود هر تحق يالذي المكان في 
ربهبه يحارب أو بهم، والتتكل لإذلالهم وبخره المال، بدلك عليهم يتعالئ أو 

مدموم.غنى هو ؤإمما بحمتل، ليس غناهم أولئك كل وخالقه، 
الذكانفي إلا يضعه لا لأنه حميدا؛ إلا كون فلا -تعالئ- اله غنئ أى 

ثنونإن قوله! ذللئ، وآية الحكمة، وفق علئ إلا لخلقه يصرفه ولا يستحقه، الذي 
بيدهالرزق فخزانن [، ٢١]الحجر: منأواكه يثير إلا رما حزآينم عندثأ إلا شء 

بحساب،إلا عليها سلطهم ولا بقدر، إلا للناس ينزلها لا ولكنه سلطانه، وتحت، 
ألكما الدينين، نحلته كانت، أيا عليها حمل لها عمله وأحن للدنيا عمل فمن 
يظىعثلذ ئ رثتولإ هتؤلأء ئد وَكلآ عليها، الحصول حظه كان للأخرْ عمل من 
[.٢٠]الإسراء؛ محلؤيإه رممق عثلما، َةان وما 

٤٢١



بمقدار،يعطيها ، بيده والمعارف العلوم خزائن بيده الرزق خزانن أف وكما 
نفسهتثقيف في والنفيس النفي وسدل يتعلم، لمن يععليها بعمل، لن ويهبها 
بنواميس،وعلمها نن بربطها بعصا بعضهم الناس صيادة وكذلك روحه، وترب 

غنىآثار من ذلك كل لها، اليعبة الأسباب وبأخن نحقها يلمن إلا يعقليها لا 
لمنوبعطيه تحى ب لمن يهبه الغنئ ذلك في حميدا وكونه —نعالئ—، الله 
.هاله ستا 

٤٢٢



موسى

ثارا»امت إق آثكوأ ,لإئ،* لمال ثاي؛ يءا إذ 1. مّنى حديث أثك مل وؤ 
إؤآ. ينثوتئ مدى أنها  ٥٠. هدى آلنار و أحد أو بمي، ثتثا يك آم 

.ييمن لتا ئآسنخ آنميك وأط . ُلؤى ألممديل يأوي إدك ثثك ^ ٠١٠رئك أثأ 
أ'كاد»انة ألكاع4 إة . إذء=مئ آلثلوء يآبمير آئآ إلا إثن لا أفن أيا إي 

هنينهؤأثجع بيا يؤبمن لا من عئنا يصديلثا ثلم ئق يثا ممن َؤل يجرى لثمتا 
ب؛اوأمش عثتا أميتقوأ نكؤأ هما ق١ل . بنموتى مسنلئا تللكت وتا . ئردئ 

ثشحثه هم، ^١ ثألئنها . تنوّءا الإنا تال . لمئ نثابم، ليا رد عنجمأ عك 
نحجج؛احش إل دك وأئثلم . أ*لأوك يبرئها ثنبمدكا _، ولأ -ندثا ال ت. 

طئإقم غنبموذ إك اذم1، . انؤنهخ ءاثيثا يى إم؛إى . لق ءائث مر؛ غيي ثذ بيماء 
بمهؤأ0 ياي، ثن صد، ؤآحنو أرى. ك نثر © >تنيى ؤ، آئغ رن ال ئ© 
أققا نأئعث © أزرى ه آندد © أبج، ضف © أني، بم، رزنإ ؤ، نأ-نعزا © محإل 

S © ' ّإلكمذ ءل ©  ١٥٦٥؛بما'قت، إظث، © دظة © آكبجل يثثك
j،آئذيب أي، © برخ تا أيك إك أنئآ اد © لمكة مثآ عثكإ ^؛١ ؤإثن © ثؤخم، 
ئقث، ؤأثت لإ نثذز ن، ثدز ;أش الثاحي،و كك آي ف، ثانمي ، أق١ك١٤

•بريا أد شلة أو عمود رأس م شة نار )١( 
عان.اسم )٢( 
لضنهدرعاز( وعدي الغنم زجر وهوت بالسين، )أنس( وترى؛ فتاكله، لثل الشجر ورق بها أحبط )٣( 

.عليهارمقبلأ معا أي الإنحاه؛ معني 
مصر.نيل وهو البحر، واليم؛ صندوق، )٤( 

٤٢٣



همكمن عق ظؤ نو ^l؛>3، ليثك ثنئ إي . همي عق ا j^؛؛؛ بج، 
سنيمث ciji*مئأ أيئن يذ ثثثك ثمثا وثنت، مرق ؤلأ■ همما مز َة أمق، إك 

أنت، ^٠٠٢ر. ثمى إصثعتث، ثوّى ءدي ْق جثن، ثم محن أنيب ؤا 
H،مي لم طق. ا% ,٥^> إك آدتا . يغتم، j، ، ياره بمابج، ولمك 

ال،ل ® بملق ان أو ^١ أن محاق زئا ؛١^ ® بخثئ ؤ لتق.ثدي 
بزيني ؛ي مم! »أنيل وأكتك رمدلإ إثا ،؟ ٠٥ئأما>ا ® ؤأزكن اس-مع ءثظما إنج؛ محاة 

إكنآشآ ئر إدا ® آنثدة آي من عق والثأم ، i^Jمن ُثايهم ؟فثفا ث ثلمم ،؛" 
٩—٨٤[.ت نطه كيته من ؤ ألاملاب، أن 

دعيرة•رح ش* 
أيهمحمدا نبيه أرى أن بعد • إلخ • • • ُوثّواه 'حديثا أثلث، )١( 

يسليهأن أراد همومه، على تأسمه بقرط ويتعب به، ليشقئ القرآن عليه أنزل ما 
حىالشدائد، ة ما ومرا الرمالة، أعباء نحمل في بد ليتامئ قومه ْع موسئ بقصة 

حديثأثتلئا ت فمال المحمود، والمقام الفور ~وعالئ~ الله عند ل بنا 
قلبه.في الجواب تقرير منه يقصد ولكنه الصورة، في استفهام وهو ، مو؟ئه 

كدا؟حبر نلعلئ، هل ت حيه لصا المرء يقول كما ذلك، في أبلغ الصيغة وهذه 
هالرسول سلية منها يراد القصة ولأي إليه، يوحى ما معرفة إلئ السامع فيتهللع 
يثبتالذي القحى كذلك أي س-بىه، هر ما آناء مز عثك نقص ؤَكثش بقوله ختمها 
الأجيال.من ما أنباء من عليك نقصن وجزائه، بالله يقينك ويقوي قوادك 

قضىأن بعد نارا رأى اثه فهو عليه يقصه أن يريد الذي موسى حديث أما 
مهمبىشى ^^١ ت القصّص سورة في قال كما وصهره، هو علبه اتفق الذي الأجل 

رعابمي.تحت تربن )١( 
محنة.بعد محنت من حلصناك )٢( 

مثأحر.ولا مقدم غير للأنبياء فيه يوحئ الزمان من مقدار )٣( 
واصطبلئs.اتحلصتك )٤( 

.مصّرا)٥( 

.بالعقاب وعا->النا )٦( 

٤٢٤



الروية،ت والإيناس [، ٢٩]\سص ياؤإه أمر حان—< ين ءائمى أهلمء وصار آلابمل 
مكانكمفى أقيموا ه /لتلي ؤر»اه، ت بقوله السورة هده في عبر ولذلك 

حاجةفي وكانوا سيىه، آم عل أحد أز إسبم نما  JCjثق؛)ناؤإ ؛امت 
الطريق؛صلوا لأنهم يهديهم؛ من إلئ حاجة في كانوا كما بالتا;، الدفء إلئ 

تلكمالثار قي كثديم أو ،م ينهنا تايكإ جص ااارقصص«; في قال وليلك 
صْلاوزكت<ه.

>ؤةنحرحماني، وحي فهو ربم،ه؛ أثأ إو . ثنومئ ولى أنتها 
نؤعمن كانا نعليه أل أمره ب ولعل ، ءلويىه< الثمديب أماد إئك نثكا 

منكانتا أنهما روي المقدس، المكان ذلك في ه يلبأن ءقهت بمومئ يليق لا قدر 
والضحاكمقاتل ونول ه، علي عن مروي وهو مدبوغ، غير مجت حمار جلد 

محمداجاء . جبريل أن الأحاديث بعض في روي كما دي والوقتادة 
رآهفلما فيها، واستمر صلاته فى فخلعه أذى، نعله فى أل فاحبره يصلى وهو 

فخلعنا،حلحت رأيناك ! قالواحلحتم؟ لماذا ألهم فنعالهم، حلحوا أصحابه 
،الخلع في لكم حق فلا فخلعه، أذى نحله في أف أحرم ه؛ جبريل إف فقال! 

•' نعله فى بملي كان ث.؛ الني أن ه أس عن الخاري روى وليلك 
الصلاةينكر لمن حجة تصلح لا نعله بخلمر له الله وأمر ٤§؛؛ موسى فقمة 

الزينةمن اثها ت لف البعض نال حتئ ه الله رسول عن ثابتة وهي النعال، ني 
وفيهإلا الأئمه مذاهب من مدمج مجن وما مسجد، كل عند باتحادها الله أمر التي 

السنن.من الفقهاء بعفن واعتبرها النعال، فى الصلاة بجواز قائلون 

اتخذتأن الن نعالهم في بمسلون والتابعين الصحابة من الأول الصدر وكان 
وندالمسجد، لحول عند نعالهم يخلمعوا أن الناس فتعود المساجد في المنهل 

عننوصعهما نعليه خلع إذ بأصحابه يملي ؤه الله رسرل كان بينما نال؛ الخيري، سعيد أبي أن )١( 
رأيناكنالوا؛ نعالكم؟، إلقاتكم محلى حمالكم اما نال؛ ، صلاته قضى فلما نعالهم، فخلمعوا يساره، 
تدرا-،-أو أذى نهما أن فاخرتي أتن- -أو أناني صو ءإن تال؛ [ ٨٦٨ص؛ ]سورة فخلعنا، خلعت 

أحمد؛رواه فيهما*. وليصل فليمعد أذى، فيهما رأى فإن تعليه، هليقلب، المجد، أحدكم حاء فإذا 
)عمرو((. ١٤١٨)(، ٢٦٧)Y/والدارس؛ (، ١١٨٧٧)

البخاري'رواْ■ 'تحمُ فال؛ نعليه؟ في بملي هت الك، أكان ا؛ أنسأك فال؛ ملمة، أبي عيد - عن )٢( 
)عمرو((.٥٨٥٠)

٤٢٥



نعله،فى يملى من علئ ينكرون وأصبحوا دينا، العادة نلك الجيادء اتخذ 
وإئماالجامدين، العلماء بعض ذلك علئ ويناصرهم متهلرئا، أو بدعا ويعدونه 

الناسبين والحيلولة الصالح، السالم< عليها كان التي السنة هذه يان نفي البدعة 
العمل.ذللث، مثل في وسهولته ر بوبين 

عهدفي عليها كان التي طبعته علئ للناس بلغ لو الدين أل اعتقادي وفي 
مثقلاالأن له تبرمهم النامحم له تبرم ما وتابعيه، أصحابه وعهد الله رسسول 

 sيقول،!إذ مالك؛ الإمام دز ولله المؤلفين، بعض وتنهلحات الفقهاء، ؛نشديلار
منكثير علن جرينا وقد ، أولها(( به صلح بما إلا الأمة هذه أمر يصلح ُُلن 

وسهولتها،اخها بعلئ تبلغه حين الدين بتعاليم ب، الترحيالعمر هذا متمييني 
.جاهل((صديق س حير عاقل و عد ١١الأمثال; وقي 

يحببونكيف، يعرفون لا جاهلون، للدين أصدقاء المتثاردين أولئلثح إل نحم 
والعراقيل.العقبادت< ؤلريقهم س ويزيحون فيه، الناس 

 )٢( Gوبينبيني سفيرا لتكون واجبيتك لرمالتي، اص-هإفيتلث، آ.غمتلث،ه< ؤؤرأ
منكاك ولو موّئ، الله نبي بها بإ حومحلالتي، الكلمة ه هن. أغلئ وما خلفيه، 

تت،قيلرجل نفس في قيمتها لها لكان ملوكها س مللث، أو الدنيا عفلماء س عفليم 
لعاوالأرض; ماواين، ال حالق الملوك ملك، من ّتج قبلوقد ، فكيفله، 

آلكاعدإة . إنً=قرلإ، آلثلوْ يأنير ءا•مني، أثأ إلأ إلت لأ أفت أيا إفي .٠ ييئ 
ثالجعبيا يتيمم، لا م، عما بمديلثم، هلا وا ثق ^١ ر دميَةل ^٠١؛؛;، ثئفقا أكد ءاه-ة 
ئردكاه.هؤبنه 

وقوله;لأهميتها، المائة وخص عبادته، ؛هللب، عقبهثم بتوحيده، الله بل.أ 
،ءامةه< الساعه أ؛ؤإة بقوله; ذللث، عقب ثم بها، لتل.كرتي ; أي ءؤلي*ئ،نأه، 

مكثلاك٠ؤ كقوله; وهو ، ارين. بمحنن أكاد لم; مأبو قال ،  ٠٤لحمها^١^١٥ وقوله; 
ِوتفيم.كدنا 

أفعلهأن أريد ولا أي; أكاد«، ولا كذا أفعل لا ١١المداولة; أمثالهم وس 
ه.ءامة ألتناعه إن ؤ بقوله• متعلهم، ه ثق يما دني، مل، 

U1T'-U-(T/'V.))المشم: الخراط انضاء )؛/٨٨(، : اشفافي اظرئ ١( 

٤٢٦



الجملتضسهنتا فقد للجزاء، وعالئ~ الله أعدها فد الساعة أل لنا بين 
سعبادته إلئ الدعوة ]ءاتا[ -تعالن- الله توحد إل الدعوة ]أولا[ المذكورة 

الأعمال.من قدم بما أحد كل ليجزى فيها ؤيب لا آتية وأنها بالساعة الإخبار 
عنبمدي لا ت أى ، ^^^ همينه نآقبع :يا يقي لا س عنيا بمدئش ^٥٨؛؛" 

المعجمصلب، الشكيمة شديد كن والمراد تصديقها، عن أو ومراقبتها ذكرها 
منلأل عليه؛ أنت عما صدك في يهلع أل بالبعث يكفر لن منلد يلوح لا حتى 

الهالكين.ْع هلكت ذك فعلت إن وأك لهواه، ّْنع بالأحرة يرمن لا 
لمجيبهيعلم وهو بيمينه عما موسى سال بنهيمؤاه بلمينك تليك^ ؤوما )٣( 

كلهذلك من موسى تاكد إذا حتى وكيت، كنت الفوائد من فيها عصاه بأنها موسى 
يالهأن قبل حية فنبها ولو حية، بجعلها الإلقاء ذك الله وتعقيب بإلقائها، أمر 

الذيذك أف في . موسئ لشكك الأنقالآب= قبل حقيقتها من ويتأكد عنها، 
الذيما ت لصاحبك تقول كما آخر؟ سيء أو ، بندم كانت التي الخصا هو حنة صار 

أنالقول بدلان« تريد دينار؛ إلى ساحوله له فتقول درهم، هو لك فيقول يدك؟ في 
،ثشه< حثة هم( ءؤخد١ ت لتحويل ا بعد فيه يشك لا حتى حفيقته ومن منه بتأكل 

فهوالثعبان أما والكبير، والصغير والأنثى، الذكر على يفع جنس اسم والحية• 
الدقيق.والجال الحيات، من العفليم 

لهاكان أنها إلى لالآسارة ف لجا با ومرة بالثعبان، مرة الحية عن عبر وقد 
ثمبالجان، عنها يعبر أن فصح دقيقة، صغيرة أمرها أود فتبدو إ مختلفة أطوار 
شكلفي كانت أنها إلئ للإثارة أو ثعبانا، تصير حنئ حجمها ويتزايد تتورم 

نير^، ١٧قال؛ ولذك وسرعته، ١^١^^ خفة وفي عظمها، حهة من الثعبان 
ولاذها وثال وخفة، برعة تمشى ؤثّائه وقوله• ، مء ١ ]القصص؛ آياه َثأمنا 
*ألأؤياه محّيرأها ضعيدكا محن، 

ذلكينمود لم لأئه منها؛ ذعر وقد العما يأخذ أن موسئ نبيه الله أمر 
منيخاف وألا بأخذها، ~تعالئ~ الله فأمره حية، الحصا فيه تنقلب الذي المنظر 
ياءمحق جتاحش إق يدك وأشم ؤ كانت، كما عصا بعيدها أن ووعده له، إيذائها 

النفس.عزيز الجعجم؛ صب رحل يقال شدآ S■' المنجم ١( 

٤٢٧



بإدحالالمراد وهو الهلادر، جناح من استممّ الجنب، والجناح• مو؛ه غثر يذ 
الممل.سورة في ورد كما الجب في اليد 

عليهاواصنا جانبه إلئ يدم يقم بأن أمر أئه علئ بدل الايات ومجمؤع 
قذونوله; قممه، ثق في يدم الحال بواسطة الفم ذلك كون وأن ذراعه، 

الأمان">، ءجمْ أو كالبرص النفوس، منها تتقزز آفة غير من أي؛ مو؛ه، عم 
أئإؤنوأه،ءايتنا يى العصا آية بعد صدقلثح على أخرى علامة ،^ ٤١٠١ؤءايه 
فرعون،تدعو أن نبل قدرننا دلائل من لنربلث، العصا آية بعد الأية هذ0 حد أي؛ 

معلث،٠الله بأن مؤمنا صدقك، من واثقا فتكون 
بعدبيضاء يده ؤإخراج له، حية العصا ب، ؛ملءجو موص احنص وقد 

ماوحبروته فرعون بطش من يعلم لأيه الرمل؛ من ءيرْ د-ون إبطه تحت إدحالها 
أننبل موسى قلب الله يثبت أن الحكمة من فكان الرسل، أقوام من لغيره ليس 

دعوةوهي الشاقة، الدعوة لتلك له إعدادا ه نفويطمئن فرعون، إلئ يرسله 
موس،الله لنبي إسرائيل بني لموا ي لأن ودعونهم للأيمان، وملئه فرعون 

ءؤاذم1اهم; لموسئ الأعداد هدا بعد قال ولدللث، وعذابهم، بعلشهم من ويعفوهم 
لثنيقوله فوق طغيان هناك وهل الحد، مجاوزة والطغيان; ^^، إقم ٠^، إك 

مااتلأ ظك فءعؤئ وقوله; ،٢[، لالانءات: ألاوه ظ إّرانيل; 
أطخلي صقتما ل، النلثن خذ بجني ؤ، ثاثؤ• عمى الو تى لآًظم عبمتا 

كمأ'لأ؛بج، فذ نبمنودم نو . ؛^، ٠١ثى لألمنم ؤإي، مشذ إله إك 
[.٣٩، ٣٨]المحمى: يربمثرُكث،ه لا ادئا أدهم وطنوأ ، ٣٢

أنمومئ إلن ~تعالن~ الله طلب، لما الخ. . . . صدهره ؤ، آئج رن، 
مومئعرقا ئده ؤءلم الدعوة أسباب في له وقال يدعوه فرعون الئ يتوجه 
;أموراالعمل لدللث، استعدادا ربه من فطلي، وصعوبته، الأمر أهمية 

منوسكينة إلهي، بنور طه بالصدر; وشرح صدره، له يثرح أن ؛ أولها
اللهنبي، بها تعين يمعنوية قوة اكدر ثرح أن شلث، ولا ~تعالن~خ الله جهة 

والإمال،المناق، واحتمال للصبر مدعاة فإنه الكبرى المهمة تللئ، أداء علن مؤمن 
الضعف،أسباب من فهو آمة والالصدر ضيق أما ونشاط، بهمة الدعوة علن 

واللل.العزيمة وحور 
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والعمات.المواغ ورغ الأسباب، بتوفيق أمره، له ييسر أن ثانيها* 
البيانقوة أل شاك ولا قوله، ليفهموا لسانه من عقدة يحل أن 

ربهمن يهللب وهو موسى الله نبي اعترف وقد ، بها ويننممون لرٌل، ا يحتاجها 

عقدةأن إلى تشير الأية ولعل ، لساثا منه أفصح أخاه بأل هارون أخته مرازرة 
ؤيتاقو\ت بقوله ذلك علل وقد عبارته، في كان الذي الإجمال . موسى لسان 

الثتنالقول أف شك ولا فيه، والتغينل القول أعماق إلئ الوصول والفقه: موه، 
ذلك.علئ أعزز الواصح 

الوزرمن واشتقاقه: أحوه، هارون هو قرابته من وزيرا له يجعل أن رابعي: 
اللجأ؛وهو الزاي~ ~بفتح الورر ْبن أو• ومرنه، أوزاره الملك عن يتحمل لأئه 
المعاونةوهي المرازرة، من أو* أموره، في إليه ويلجا برأيه يعتصم الملك لأف 

وأني،يم.ثأثعت . ١^، هء ؤآقتد 
بيانوفيه الرسالة، أمر فى ويشركه وقوته، أزرْ به بشد أن الله من يعللب 

عنحريصا يكون أن القريب في الشأن لأف قرابته؛ من الوزير اختيار لحكمة 
محفوفمنصب لأثه المنصب،؛ بدلك إيثار أو لمحاباة يطلبه فلم قريبه، نجاح 

ونوقد الزعماء، بعض قول في المر ولعل بالأشواك، حل محا بالأحط-ار، 
منموصن الله نبي أراده ما يريد أنه ودماأ؛ لحما كذا أحعلها أن ارأريد الوزارة* 

قدالمياسيون حصومه كان ؤإن النية، طب القصر حسن فهو هارون، أخيه وزارة 
الرسل،خيرة مجن ورسول معصوم، نبي إليها سبقه التي الكلمة، تلك عليه أخذوا 

بمقاصدها.والأمور 

منلغاسه موس الله نى من بيال ويدنك،؛،4 ي. بك وقوله؛ 
إذلالعلى يؤازره أن بها يرد لم جليل، ومقصد شريفة غايه وهي المؤازرة، تللثا 

بلائهم،في الغاصب قدم وتمكين بهم التنكيل علئ يعاونه أو وظلمهم، الناس 
كثيرا،الله بحوا يأن الوزارة نلك من الغاية لتكون له وزيرا أخاه طلب ؤإئما 

وينكروهيجب، كما ويوحدوه ينبغى، كما فيعبدوه كثيرا ذكرا به يليق بما ويدكروم 

عليهتكون أن ينبغى ما وذلك فقائل، من أسداهم وما نعم، من وهبهم ما على 
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بهايراد ولا والتقوى، البر عاى التعاون محنها يراد ومكان، زمجان كل في الوزارات 
والعدوان.الإثم على التعاون 

إلىالظروف بعفس فى يعمدون أصبحوا هذا زماننا فى المسنتعمرين ولكن 
والحياء؛الفاصل الخلق عن وأبعدها الرذيلة في وأمعنها أخلانا، الأمة أحهل 

اللطانمن ويمكتونم الحكم، فيعهلونه الأمة من الصنف ذلك إلئ يعمدون 
معينمنه وغاض ضميره، فسد من إلأ الوزراء من معه يجمع فلا والنفوذ، 

العظمةتلك مميل وفى ، بها يتمغ وسلطة إ يجممحها دراهم إلا له هم ولا الحياء، 
فىله ويمكن يديه، ^،٧^١ الغاصب يعتلى المستعار، النفوذ وذللن، الكاذبة، 
وزارةهذه والخراب،، ال الفهاوية إلى ومرافقها البلاد بمصالح ويدم، الأرض، 

الأمةمن رحال بواصطة الأرض في المتعمرين وأحكام المستبد، الغاصب 
الأبرياءواصتلهاد والعدوان الإثم على التعاون أساسها المهضومة، المغصوبة 
وتخريبهاوالأهواء، الشهوات في الدول أموال وتبديد الأحرار، على والتضييق 

المفيدة.والعلوم النافعة المصاغ من 
وزارةفهي الأرض، فى المملحين جيرة حكومة أما ارمل، وزارة أما 

الناسعلى يعود ٌا وكل البر على التعاون وعمادها ا ويبقى ليثبت الحق أساصها 
ووزارةالحق، وزارة الوزارنين؛ ض ما وشتان ودنياهم، دينهم في بالخير 
.ودنه المستعمر ووزارة وجنده، الله حزب وزارة أو الباطل، 

صدرك،لك فشرح دعاءك الله أجاب بموسماه، سؤلث، بيت، مذ ؤق١ل، )٤( 
لك،وزيرا هارون أحالا وجعا ك_انك، من عقدة وحل أمرك، لك سر وي

طلبه،ما بنفس موس أجاب مد —تعالوو~ الله أد الأية وفى المؤول، والمول؛ 

قفلأول ليست حللب ّ إجابته أن يريه أن أراد ثم الدعاء، نفع على دليل وهم، 
ماأيق، إك أنذآ اد . لمئ مرْ ءثكأ تنا ت فمال عليه، ~تعالئ~ لله 

.ألهمهاما ألهمها 

منلمومحئ نجاة كان لأيه أهميته؛ إلى ة نادثار به الموحئ في أبهم وقد 
المولودذلك ينجو أن فلأجل الأبناء، يذبح أن عادته من كان إذ فرعون؛ كيل 

لآمزمي ؤا0 بقوله؛ ذلك، بين ثم ألهم، ما أمه ألهم نبيا مسيكون أنه الله علم الذي 
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لأنهمالأنساء؛ من لأنها موس؛ لأم إلهامه بكن ولم آ'وه، ؤ، قي ألتايت 
ننايم فيمحآ يثالأ إلا ثؤك ،ن ص وتآ قال: كما رحالا إلا يكونون لا 

منتتخذ أن النحل إلى كوحيه لها وحيه كان بل [، ١٠٩ت ]يوسف أمحكآه أنل 
نلقيوأن فيه، فتضعه صندوقا له نجعا أن الله ألهمها الشجر، ومن بيوئا الجبال 

لأنهولدك؛ علئ تزؤ،ه ولأ محاؤ، ؛ لهاوقال ممر، نيل في الصندوق بذلك 
الله،رمل من رسولا ويكون ميبقئ أنه وألهمها وحكمته، بتدبيره إليها سيرده 

ومتئاليل، بساحل ألقه لليم فال ~تعالولإ~ الله إو أي؛ ألثاحفيه<، أتم 
قوللا كونئ، قول هو للجم —تعالئ— الله وقوله يكون، فانه كن للشيء قال 

[،١١]نملت:أثئا قاكا َكج أو 'لؤبما أيا وللأرض ئا ^_؛3< ونظيره؛ لفظي، 
وعيرنر عير كندء ؤ [، ٤٤]مود؛ أئهمره ويتثث ش يتأنح، ؤوبم-ل • ونوله 

ْعله عدوانه بأن والإشعار للسأس، العدو وتكرير بالإلئاء، الأمر جواب لإه 
سببهو بما الأمر فإل المحبة؛ إلى تودي بل تضرم، ولا فيه توير لا نحممها 
يشعرموسى وعدو ~دعالى~ الله عدو يد فى ووقوعه البحرإ في قذفه من للهلاك 

*أي ط بجاه محق عثك صورئ فهر تحت مندرجا حفيا لطنا هناك بال 
بقوله!متعلق  ٠٤^٠^، قفوله! المحبة، تلك فحبه الله أحبه ومن أحببتك 

بحيثالناس قلوب فى صغير وأنت محبتك زرعت معناه! وفيل 
فيجاء وليلك وآله، فرعون الله عدو أحبك وليلك رآك، من عنك يصبر يكاد لا 

أزبسنا أن مئ قثنزث لا نثك ي، عم ئئئ فتعمي أننأئ القصاس; سوره 
؛:لق متعه عني عق ٩[، لال_مم_ص: لا وحز ^،-١ قخدم 

بالحنوولنربئ عليك، ليتعهلف فرعون أل محبة عليلث، ألقيت، ■ تم،أ ؛
عينيعلئ تصغ أن ولأحل أي؛ لمحذوف؛ علة أو وحفغلي، ؛مراقبتي والشفقة 

.ل>تا؛ىه ثنى وإل ؛ ذللث، فعلت، إشرافي ونحنح 
فرعونآل لذللث، وحزن ١ نديا لهم يقبل فلم المراضع عليه الله حرم أن بعد 

ونلالناصح صفة في لهم وةءوز،ه< أنره وتتبع تقصه كانت، التي أحنه حاءينح 
•ءئ4 ؤمح" همما مز  'Sأمش إك مبمننك بكملم س عك ذملؤ 
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وهوحفظه الذي أن ويريه موسى، بيه علئ بها "ذعالى~ الله بمس منة هدْ 
لمرثدأمحه له وسحر وأعدائه، الله أعداء أحضان في وهو حففله ثم البحر في 
ألمهابعد أمحه إلى رده لم الرضاعة عن امتنع أن بمد له، كافل إلى فرعون آل 

البالغ.وحزنها الشديد، 
وهوفرعون، وبهلش فرعون محن يحفغله بأن جدير كله ذلك به صغ الذي إو 

أحرى،بقصة عقبها ثم موس، الله لني تأنيس هي القصة فهن-ْ كبير، راشد رجل 
ئؤأه؛.وقه، ألثؤ ثن _^، ثنثا >ؤوثلث، فقال: 

بمشيئةمآكانها في وسثرحها القصص محورة في القتل قصة الله بين وقد 
القتلج من بالمجية عاليه يمس -تعالئ- الله أن ههنا منها والمراد -تعالئ-، الله 

مدتيهُا،اهل ؤآ بثبما الفتن من تخليصا وتخليصه حطاط منه وقع الذي 
مثلهقمح، بعث الزمن من مقدار على يمهاه ثدر ءق جثثا لفتن شدائد كلها 

لرسمالأتي،أعييتك إتأييىه< بالمتعجل، ولا بالمتاحر، ليس الرمحسل، 
لخدمي.وهثاتالئ، 

إلئموس أجامحب، أن بعد • دياه ف، بمأ وي لثاني ولنوك أمت، ^١^٥،-؛، )٥( 
اللهمؤيدين؛ايارت٠ ؛ئؤو هارون واحوْ هو يذهبإ أن أمره لالرّ—الة وهياه طلّآإ، ما 

ذكرْلأن —تعالئ—، الله ذكر في يقصرا أن ونهايا ربوبيته، ودلائل — —تعالئ 
طزه،إيم معؤن إثا ؤ١دهيا بقوله* الأمر ذلك، أعاد نم قوتهما، إلى قوة يزيدهما 

عذرهوتمني الحجة، عليه تقيم ~تعالى~ الله إل دعوة عن له غنى لا والعناغي 
تتاكدالمذكير إلئ الحاجة أن لنعلم إليه الهلغيان نسبة كزر وفر —تعالئ—، الله أمام 
وماالدعو؛ لأداب بيان تناه ملإ لم للحد ومجاوزة طغيان هناك كان متئ 

•عاليه تكون أن ينبغى 
.رة أن إق لاث هر بهفإ الازءاُتؤ: محورة في اللين القول الله بين وقد 

والمشورة،الاستفهام ظاهر0 لأن [؛ ١٩، ١٨لالازمامحت،ت رش ءاق ولدك 
إلئاذها أي: -،_^، ؤ ثء ^٥, وقوله؛ العظيم، الفوز فيه ما 

مباشرةالأمر وباشرا ربه، تخشى أو يتذكر أن في وطمعكما رجائكما على فرعون 

الجهةمن القصير، من الجنوب إلن الشام، يلي مما الحجاز، بلاد قي محي زا( 
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معإليه إرسالهما من والنايه سعيه، يخيب ولا عمله، يثمر أن ويطمع يرجو من 
ق،ين مذاب لآ ^^؛٠ المعدرة وءء؛يإ الحجة، إلزام يؤمن لن بأنه العلم 
[.١٣٤ت ]طه وقنززه ئذل آن ئن}{ ثن ءايتيف، ني إثنا وسئث ؤ؟ رثا كالوأ 

منهمارجاء عالئ فرعون إلى يذهبا أن وأحاه موسى أمر قد الله كان وإذا 
إذالأنه الرجاء، ذلك علئ يعقل من إل يتجه أن واعفل لكل يبغى لأيه نذلك نه، 

علىويبقى إبائه، على سيصر فرعون أن الله علم وقد يعقل، أن يستهلح لا ينس 
بأنوأمرهما عليه، الحجة ؤإقامة إليه، بالذهاب رمحاله أمر ذلك مع ولكنه ا كفر0 
فىوقاعدة لمرثدين، وا الوعاحل فى صنة هذه لتكون ياسين، لا راجين إليه يذهبا 

الإصلاح.ثيع أن لمصلح ولا ييأس، أن لواعفل ينبغي لا والمصالحين، الإصلاح 
غليغلة،لا لينة تكون أن الدعوة آداب من أن لما الله يبين أحرى ناحية ومن 

إكونع وغئزا إكث\ إلا يزيدهم لا علهم الإغلاظ لأن المرين؛ مع با ولا 
يثنأثلث مو ة إذ أحن ِى إؤ ثخدلهر ثلثنو ثأدوبملن ;^٠ سيئ 
[.١٢٠زاكمحل: ألثهنديه< لئلم ؤبمو محايإا؛ء عن صل 

أعدآليى ١لإعاJاد ذئك مع بملئه< ل أو .؛4؟ يمط أن هئ إظ رثا ^ثألأ 
نثاته،أول من به لهليف ~تعالئ~ أنه وبيان دعاء0، إجابته ومع مجوسي له الله 

تربيته.فى عليه ومنان 

إنناربنا فرعوزت إلى بالذهاب كنفا حينما وهارون موّى قال كله ذلك مع 
يتجاورأن أو ؛العقوبة، يالمعاجلة الرسالة وبين بيننا بمجول أن فرعون من نخاف 
كانفمد الرسل، مهمات أسز من مهمتهما كانت وقد الإيذاء، فى معنا الحد 

.فرعون وملأ فرعون وهو إ عنيدا عدوهما 

الن..دألما حتئ الاستعباد مدة عليه لت< وطا الإسرائيلي الشعب ستعتد ا وقد 
وأسمهاالأمور أصعّب مجن يرذْء والحالة فرعون لبج مخا من إنقاذه فكان والهوان، 

وأرىأسمع والحففل، بالمعونة معكما إويمو%ه لح سمحكما إثق عثأآ لأ ^٠١^ 
وندالأرض، نى وحلفاش نوابي لأنكما وفعل، قول من وينه بينكما ما 

لمارأدعكا فلا الأرض، في والإصلاح ديني، وحفظ كلمتي لإنقاذ أرّيما 
موسالله بني خاصا الوعد ذك وليس عليكما، وأحاففل أرعاكما بل كفرعون، 
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ال؛ن؛ع أثن ءؤ1ث ه عهد ويحفظ دعوته يلغ من لكل عام هو بل هارون، وأحيه 
إمم. ألتنأيق لمادئا كما سئت، [، ١٢٨]المحل: ءنسزىه هم وأك؛بم أيموأ 

كابةمص وليس  d\UT-\U\ :oUUJi]ألثلترذه م غئ، ئن @ \ذحوئوو محر 
بلسوء، يصيبهم ولا أذى، أعيانه من ينالهم لا أنه وجندْ الله لرسل النمر 
الحياةهذه بتركون لا الشيطان، حزب علنا الحجة إقامته الله لحزي، الممر 

الباطل.واحتفاء الحق وصرح بعد إلا 
بعصاويعيب الله، أنبياء بعض فبقنا المادية القوة إلمن المبطا يلجا وند 

المعديثحإلئ المجاوه فيكون والدليل، البرهان ويقمه الحجة، تعوزه أن بعد ، آح 
اللهكتب قتيل أو معيب ورب أعدائه، نهر على وعلامة حدلأنه، عنوان والممتتيل 

الذلعليه الله كتب عنيد أو جبار ورب والتأييد، الفلغر عونه ولد النمر، له 
الثانيوكان قبره، في منتصنا موته، في حثا الأول فكان الخذلان، علميه وسجل 

الحقفيه يظفر معنوي، نمر فهو وكبريائه، حبروته فى مكبوئا حياته، فى ميتا 
علئالروح وقوة الشبهة، على والبرهان التقليد، علئ الحجة فيه وتفلهر بالباطل، 

ومنموس الله كانجاء مائي، نصر المعنوي المصر مع يكون وفد المادة، قوة 
بعدالمار من إبراهيم الله وكانجاء فرعون، وجنوده فرعون اق ؤإغ الغرق، محن معه 
تدبيرمن محمد نبينا ؤإنجاء ، صنعوا ما له وصنعوا ، دبروا ما له دبروا أن 

معنوي.نصر معه مادي نصر ذللث، كل قتتله، قريتى 

منرسولان _^;^^، وي يي معنا تتحذ طك رّولأ إما 
كبيرغرض وهو وظلمك، ؛طشلث، من إسرائيل بني لإنقاذ جثنا -تحالئ- الله قبل 
تعبديأو صعيقهم، قويهم يفللم أن من , المامر ينمدوا أن الرسل أراض من 

صغربكبيرهم 
ويتمتعء، وا العلى الماص على العدالة يوزعوا أن أغراصهم أهم من 

إلئالماص بدعوة الكريم القرآن عني وفد الحياة، هذه في الطبيعي بحقه الجميع 
يقتربواأن الماس نهى ز ط الحد ذللت، عند يقف، ولم الظلم، من وتنفيرهم ل، العي. 
منأش درن تن يظم وما ألثار تثكأ يثمأ أكن إل وكزا ^^;٠ م الظالمن 

٤٣٤



الإقلاعسوى التدين آثار من يكن لم ولو [، ١١٣]هود: نمريرنث>ه لأ" ثث آولإآ» 
لكفئ.الإنسان مخالب من الإنسان ؤإنقاذ الظلم، عن 

فاخذذلك، عن غفلوا الناس ولكءن وأمثاله الغرض لذلك الرسل جاءت 
ويعدونالناس، تعبدون يأخذوا الحاكم، رجال سما ولا بعصا، يفللم بعضهم 

وزنا،الناس لحفوق يقيمون فاد الإسرائيلي ث، الثعمع فرعون عهد لهم 
وسيحلله، وجنودا لفرعون حلفاء اروا فض حسابا، وخالقهم لربهم يحملون ولا 
وبرهانمحنة ربماه ثن ,ثاثؤ ؟فتنك بفرعون حل ما والمقت الغفب س بهم 
يلهماس وعد  ٠٥ألإ تن عق  ٣٥١^؛؛الرسالة دعوى في صدقنا علئ يدل 
فيله ترغيب وفيه والإخرة، الدنيا عقوبة من له بالسلامة وصدق آمن لمن 

ؤللاهكثه من و آساب، اى إيآ ؤمآ ئد نه وأحوجه أليلف على اتباعهما 
لثاقولا له يقولا أن أمرا لأنهما للخهلاد<؛ تلطئا إليه العذاب كلمة توجه ولم 

بهيبتدئ لم فإنه تحية، بلام فليس ، آلنئه< آثع عن عق ؤوالت،1م ■ ٌوسيى نول لأواما الئتم' ابن هال ١( 
تله تال فإنه خالفه، من دون المطلق السائم له الهدى اتبع من فإن ا محض حبر هو بل فرعون، 
إقأشآ ئد إة @ 'ألثيئ أي تن عق ؤأفنم زنك بن ٤^ قتك ت قذمم ه .ه ٠،^ ؤفر"تن 

ري؛وإنما خاتمته ولا الكادم ابتداء في بتحية ليس هذا أن ترى أفاد ؛٨^^٠ َقدتثث ثن و ألمداب أن 
•الهدي انع مءن على وحلولها السلامة ومع عن محصا ل~مارا الكلامين محن متوسطا 

الهدىانع إل، وأنه اللامحة، من ؤايثاره حبه على القوّس جبلت بما له وترغيب لفرعون اصتدعاء ففيه 
أعلم.تعالن والله اللام، أهل من فهو يه، حاءه الذي 

القلوبسلب الذي اللين القول هدا ولطف الخهااب، هدا وترتيب الجمل، هذه سياق حس وتأمل 
.وعفلمته حادلته مع وحادوته حسنه 
ملككنعك  IJjJنأتلئ، لم إنا ت ذلك صمن وفي رسوي ؤءائأ ت بقوله الخطاب اوتاو.أ كيف 

دونهنا إليه الرب اسم إصافة وفي إليك•، ربك من مرسلان مأموران عيدان نحن بل فته•، لشركك ولا 
محولاكرصول أنا مولاه، عند من للرحل الرسول يقول كما وقبوله، رطاعته لمعه استدعاء إليهما إصافته 

له.والطاعة المع علئ إله بإصافه ينهه ولكن ط معا اصتاذهما كان ؤإن وأستاذك إليك 
غيرءمن طلب ومن يعذبهم، ولا وينهما ينهم ؤيخلي إسرامحل بتي معهما د*ِ-سل أن منه طلبا إنهما ثم 

بل، شّرا أمرت من يرهقه ولم شطثا منه يطلب هلم العذاب يتحق لا من وتعذيب والظلم العدوان ترك 
يني-ايم جثقف، تعالئ؛ قوله احدها إخيارات بثلاث الطلب بعد أحبرء ثم النصّف، غاية منه طلم_ا 

الراصحة،والدلالة البرهان من به حشاك بما والافزاء القول إلئ فا بتك نعهدة من برننا فقد ز؛ئه 
الهدى،أهل من فيكون ويطح يسمع أن إما ت حالتان إليه للمرسل ذللث، بعد ثم الحجة، مامت، همد 

=وتولى- كذب من على فالعذاب ويتولئ يكذب أن وإما الهدى، انع من علئ والسائم 

٤٣٥



فرعون،إلئ هارون وأحرم موس الله سي وجهها التي الدعوْ جملة هذه 
منالرسالة هذْ وأف الرسالة، إلئ الدعوة ر"-ولأ ؤإثا نولهما تضن وند 
باللأمةووعداْ وأعرض، كدب هو إذا بالعذاب توعدا، ثم للعالم، مرب إله تل 
الصالح.والعمل للأيمان جامعة كلمة وهي الهدتما، انع هو إذ العقاب؛ من 

المكذبيستحق، وما المطح الساعع يستحق ما وبيان الحجة، ؤإقامة الإنصاف، طلب الأية جمعت، ن —
—١٦٩٨)الغواتر; بيانع ورهيب*، ترغيب دأ^الح يول وأليق خطاب بألهلف ًً المتولي 

٤٣٦



عموسى 

.هدئ م -،ثم _؛ لأ أعطى ألئ ;jL ثاو . ينمؤتئ ر3قا همن وءآل 
 Jيسى ^؛؛٠ رف بجل لا كشت ؛، ي عث علثنا ئاد . ألاوق آلئتح، ، ؛٥١١^١ أا.

ارمحيجا,بدء ثلصثا آء يى ثأمل سلا ليا  'ممهدا أنتج، لؤم جعل، أئءا 
عه . آتص لأؤؤ، لأيك لتلك ق إة رآ;ءوأ 'ما . ثئ دان نن 

نأفدهدب َئها  jC_1وتن ؤثئن . لمئ ئازه >^؛ ٧٥و؛نإا مه( محفبما 
ة-بمعليّإمحء سني إكاسلف ينموممى إسحرك ^-؛1 يى ,كءلإ؟ثنا لقثشا ^٠ ١٥ا. 
آوظ"لإ '>،؛^؛  Jii@ ثيء" ه، أث ن؟ محث قه ب  ١٧؛£؛> تء 
مّءالهر ثان .I أن لإ حكيم ئبمع تيؤئ ثيق .١ سمى أتاس نجتن وأن 

.أهرئ مي، خان نهز يمدان هش>تؤأمآ ًكدثا أثي عل ثرإ لا 
ألمنكميذ ثنيهآكُ أف م؛ي-اي، لسبجتن ءتذ'ي، إن ' ٠١٥. ١^٥ إي/و] .بنهن أنرهم 

ميرأؤم أئخ وهز صدأ ! ٣١م حفتدؤ ثأقمأ . أتثق د؛ئهبا بتمبما 
^١أكؤآ بو هاد . أش من أئل 3^؛، أن ؤإ؟ ثش أن إة ثؤمئ  ٠١٠و آنتغق 
.ثوٌءا خثه همي، ق، ئأيبمى . ثق آم؛ '؛؛؛٠^ ئن ءم بحل نصيهم نصالم 

منحرَلإر صعإ إثا معنإ ما يقن( ينك ؤر ^١ له ). ٢^٥؛^ أنت، إدُق قع لا  ٧٠
ل١٠. يبموّئ هتلأ هن ءامنا  ١٠١٠''؛،•ا آلث«مأ ^ ١٠. آن -ضن، آلثا:؛ر بميع وي 

يذو3إتؤ أدبخأ ةدظس ألم عثكم ٢^ تفيجأ إيم لجمّ >، ٥١٠أذ مث، لم ءامنم 
,إليتا نستبم قى تو م ( ١ ) 

لهم•ب- يدم  ٢٢١
يهلككم• ٢٣١
الخوف.أصم )٤( 

٤٣٧



aعق ومل ز  ٧١٠نأش. عذابا أتي آيآ وكناص ، ٣١٢إمديع ؤ( جنب 
l»Jلٍأ هشذء شهم( إثا مف أثن تا ئأءْني ههلرثا رإئمحا ^؛، ٣٢ثن ، ؛JjU، " .إدآ

يأتش إئم .١ وأبئ تر واثن ألبمي يذ عقي أكرنتثا وثا ثعلنغا تا ل«نن نثا تا«نا 
آلمتلحنم،حمل ئد تؤبنا يأتهء وش . محئ وثُ فها بمؤق لا جهم دث إة مح-بما رج 

شحج؛ ند'لك، مإ ئيدبن ا'لأير مح، ثن ي، عزن نقت . أذنك ألدثيمغ ثم ثأزكك 
الثثا أل*ءي ؤ، ارثا نم ثاَءمُن، عتادءا م أذ مبمئ إل، أزمح-نآ ؤنئذ . يرق، 

وأتل. عيبثم نا ألإ ثذ محئتثم بمنحدهء قبمدذ ظبُثم . ، ٢٥٤ولا دث؛ا ءدف 
ألابسألقور جاِب عددي ش أَغثقؤ ث إنرءئ .٥٣ . ندى ونا وم محبموئ 
عوكتمبل مي ثيمأ ولا وونم' ما ءتس ين َكفي . ؤألثق، ، أنزل،3^ ورن؛ 

ثمصدثا يمل وءامن ئاب نش ثمار ^^، . ثوى ثثذ عنُأ عثو بملل( وش ■من؟و، 
[.AY-i؟لٍك; سمح(ه 

توهمرة رح ش* 
 )١( )j^ ،و يعؤتئ و>جم-آ يصJls ، ه،هدكن( ثم حش/ ثى؛ و آعاى أركا ؤيثا

صورتهشيء كل اعطمل أو C به ويرتففون إليه يحتاجون شيء كل حليفته أعطى أي 
تطابقالتي الهيئة العين أعطئ كما ، به لمنوحلة ا المنفعة يطابق الذي وشكله 

والرجلواليد الأنف وكذلك الاضماع، يوافق الذي الشكل والأذن الأمار، 
فهعن هدئب< عنه ناب عير المنفعة همن به علق لما مطابق منها كل واللسان، 

إليه.يتوصا وكيف أعهلا٥، بما يرتفق كيف 
لمنأبينه وما أجمعه وما أحصره ما الجواب هذا در ولله ت الزمخشرى قال 

!للمحق طالتا وكان الإنصاف، بعين ونظر الذهن، ألقى 
آيات١١كتاب في رس.الة يكون أن يصفح بما الكريمة لأية ا هذه شرحت وقد 

الكفيالآفاق«ل؛،•

إدرالك.)١( 

مان.الالطم لوق؛ والالنحل، عل سب حلوة مادة )٢( 

\(.)•\/TA\ب وض (< V^/T)الكشاف: )٣( 

قديمامطبؤع وهو ، ء؟ثنح لسغ ا كتب من العقائدلا، إئيات ني القرآن يق ؛اطر أو  ١٠لأناق ا في الله ءرآيايت، )٤( 
اJؤلفنجه كاب، وهو صس، •٣( )• قرابة ثي ه( ١٢0٢م-١٩٣T)■م بممر المار يمس 

٤٣٨



فاجابهالأولئ، القرون شؤون عن فرعون ماله ألاوده آلمهن اد ثا 
،"تعالى الله شؤون من شأن هو ؤإئما الرمل، شؤون من يكن لم علمها أن 

علمهاء؛ؤهال< ذ إليه نحتاج لا ما عنا ويخفى تبليغه، في المصالحة برى ما علمينا يقص 
ُاؤولأمنها شي،ء معرفة في الصواب عن ويعد ، ر44محل لا كثب قا ف رذ 

المخلوق،شؤون من والضلال يان النلأف علمنه؛ ما ه يني 
للمشيصالحة فراثا مهداه آمحلس لكأ جمل، أؤآةنكا ت بقوله ذللمثج عف ئم 
حبالاجميعها يجعلها فلم ننلاه، فها ذم' ءؤوس،وك، الرزق لءلو_، فيها والمربح 

الماءفيها جعل بل بحارا، جميعها يجعلها ولم للمشي، صالحة تكون لا حتئ 
يناررن"بما بدة ءأ-مبمئا آلثماء»اء ين والمهل، الجبل فيها وجعل واليابس، 

وحموفته،حلاوته ودرجة وطعمه، ولونه وفصرْ، طوله في مختلمفح سقاه بات 
بعضهاتأكلوا أن مبيحين بها، الانتفاع في لكم آذنين ن أي ستقإه، تآنبمؤأ 

الأرضمن كله ذللث، في لأؤؤ، لايث يلمح، ق ءؤإ0 بعضها دوابكم وتعلقوا 
النبايت،به فأنبت، الماء من الماء ؤإنزال للمعيشة، بل الفيها وجعل مهدها، التي 

العقول.لأصحاب، وعبر دلائل كله ذلك فى ،؛ المختلف
فيالله عند علمها أن فأجابه الأولى، القرون عن موسى فرعون مأل وقد 

آثارقومه ويري ليريه قدرته، ودلائل —تعالئ" الله أيان لدكر استهلرد ثم كتاب،، 
منبنزل الذي الماء في وآثاره منه، نعيش الذي الزرع في وأثاره الأرض في ربه 

منالحجة عليه ويقيم ا ربه له بمش كيف لموسئ 1ذءاحت، فرصه وهي السماء، 
وسمعه.يصره عليها يفغ الى الايات 

لمحيث المكلم، لفظ إلئ الغيبة لفظ من انتقال قوله؛ وفي 
الأجناسوتذعن لأمره، المختلفة الأشياء تنقاد سبيأ بأنه إيذائا ءاؤ5أمجه يقل؛ 

اركا؛ ~تعالئ~ قوله ومثله إرادته، على شيء يمسغ لا لمشيئته، المتفاوتة 
آنثر ؤألتّ وقوله! [، ٩٩]الأنعامت مل تآث يدء ئؤبمثا تاء آكء من أنزل 

1،ونشره علئ نعما ونحن فيها، ما وبيان الأيات بإيراد الفاني من فيه وما الكريم، القرآن علن 
وتوفيقه.تعالئ، اتله بإذن الكتاب بهذا لتلحق 

رعمرو(اثمدكور: الكتاب في  JuyJ\ذكره ون 

٤٣٩



نإوَأس ؤ [، ٢٧: أموزاه ئق دميم يب' نلمتا تآ» '؛^1,؛ ين ، ٧١ه 
ةبهجثم دائي حديي هء ثأنتنآ •آء آلثهء بتن لخفم وزذ ءألآثرأ خهؤي' 
•٦[.]اكل: قبمتداه ثبتؤأ أن دؤ ًكاى 

ؤغتاظن؛ئمحإ ين، وه ت ؛قال، للعن،، بالتمهيد .؛ موس كله ذللث، عم، ثم 
فادرالبدء عالئ فدر الذي الإله أف فرعون ليرى ؛ ٠٤^؛،دارة قمأؤم ويما ق%لم' 

•تلناورنتي I المؤمنون سورة في قال، كما الأرصر، من نشأتنا وأن الإعادة، على 
منهاحزءا فنصير الأرض إلئ وسنعود [، ١٢]المؤمنون: ،^ ٨١٠بن مثلن ثن ألإثُا 

البعن،.عند الأرض من الله يخرجنا نم كنا، كما 
إلاسأل، لم أنه مع فرعون به واجه الذي مل الثبذس —تعالي— الله يرينا 

دينوتبلثغ وعقله، لبث الفرصة يتحين أن للواعفل ي~غيا أنه الأولى القرون عن 
الهلغاة.علئ حجته ؤإقامة الله، 

ءلنهل1بمعهد مدرس وأنا مني ئللبح أن لي —تعالئ— الله توفيق من كان وقل 
أبلغوأخذت الفرصة، هذه ن، فافترصالمولد، أيام في النبوية القحة قراءة 

والأحرة،الدنيا سعادة جاء وأنه ره، ويمزايا؛ لهم وأشرح الله، دين الناس 
وكيلفال، وقد الرسل، به جاء الذي وهديه -تعالي— الله تعليم عن لأحد غني ولا 
أنيجب، وهكذا علم، درس هذا مرة• أول، سماعه بعد ءلنْلا مديرية وكلاء من 

الحفلات.تكون 

ورجال،والأٍلباء، ووكياليه، المدير تجمع الحفلات هذه ن، كانوقد 
جميعسرور موصع ~تعالن~ الله بفضل وكانت، والوجهاء والأعيان المحاماة، 
اللياليبإحياء أطانج كنت، وكذلالi، ! الرسميين!العلماء طقة عدا ما الطقات، 

سوالنحفط والمعراج، وعاشوراء، القدر، كليلة حلنهلا في إحياءها تعودوا التي 
عليهميجِج بما للحكام وتذكير ءغل١ت، إلي الحفادت هن.ه أحول، فكنت، ثعبان؛ 

التعليمس بواجبهم والعلماء المدق، س عليهم يجبا بما والتجار الحيل،، من 
بماالأمور ولاة ومداهنة والمنافقين، النفاق علي النكير شديد وكنت، والإرشاد، 

لهذهيتألم وكان والشهوات، الأهواء في ومشايعتهم الحلم، وكرامة يتفق لا 

انتهزتها.)١( 



العلمرجال من الدميمة، الأخلاق تللث، هم أنفمن يحسمون مجن المحاصرات 
لبحالمرتين؛ أميومحل معهد إلئ نقلي المحاصرالت، لهده العاقبة تا وكانوالإدارة، 

كلبه يقابله أن ينبغي بما النقل ذلك، أقابل كنتح ولكنني العمل، ذلاث٠ وبين بتض 
للفرصةاستغلالا ذللث٠ كل إليه؛ الناس يدعو بما مؤمن يقول، مما واثق مصلح 

والأعيانالمجار أذكر وأن الله، بيوت قي الحكام أعقل أن لي أ'احت، المي 
عليه.ائتمن فيما ومراقته عمله، في الله تقوى إلئ صنف كل وأدعو الأطاء، 

بصرهأمه —تعالئ— الله يرينا وفاه. >-، J^Oَثلها ءابها أرمه )٢( 
قيل؛؛ ويقبلها لها يخضع أن وأبى لفللمه، بها فكدلب، صحتها وعرفه إياها، 

فيلها عرضي التي هي التوحيد فآيات النبوة، وآيات التوحيد آيات نشمل الأيات 
البحر،وفلق واليد، العما، من المع؛ هي المبرة وآيات ابقة، سالالأيات 

الجبل،ونتق والدم، والضمالع، والمثل، والجراد، الحجر، من الماء وانفجار 
.فقهل التيوة آيات بها المراد وقيل؛ 

يلوحرين؛ المقبعض قال ينعواّىه. يسمك أنينا ين إث>لإبمثا فيتثنا ودال 
،هؤ؛ مجوصئ به حاء مما حونا ترعد؛ ت، كانفرائصه أن الكلمة طْ ب، حنمن 

مثلهوأن لانقادت، الجبال فود أراد لو المحق وأن الحق، علئ أنه ؤإيقانه لحلمه 
ؤسمك.هونوله؛ محالة، لا ملكه علئ غالبه وأنه نامحرْ، يقل ولا يخذل، لا 

منمثله ملكا يخرج أن يقدر لا ساحرا أن علبه يخفئ فكيف، ؤإلأ وتحير، تحلل 
بالحر.ملكه علن ويغلبه أرصه، 

غلبوا،هم إذا الأجر ووعدهم لهم فرعون وجمع حرة القمة شرحنا وقد 
قصةفي كله ذللث، شرحنا بالتهديد؛ مبالاتهم وعدم الإيمان بحد لهم وتهديده 

أذتل دء ؤءامنم لهم■ قوله فمحا فرعون غباوة بيثا كما الأعراف سورة من موّن 
بمللئ،أن يسنهليع فلا الماس، ام أجمللئ، إن أنه يدر لم وأئه ث،ؤه، »ادل 

نلوبهم•
الموعدفي حرة بالالتمن حينما هبت موسئ أو ورة الهذه في والجديد 

ؤثنجظيكدئا أش عل ثمئأ لا لهم؛ ويقول بعقلهم أخذ ربوْ الذي 
فعلتمإن لأئكم ؛ ا صحن ومعجزاته آياته تدعوا فلا ، آعمين؟< مير :< ٠١٠-ة- بمدام" 



وهوالمقري، عاقبة هذ6 لأو حياتاكم؛ في وحبنم بعذابح، الله أهلككم ذلك 
ييأسولم وعقلهم، حصومه أيهم ومع التذكير، فيه ؤيفيد الوعقل، فيه ينفع ظرف، 

ألبعد أنمارْ س فأصبحوا الذكرى، ونجحنج الوعفل، أفاد وقد إليه مهم صس 
حبالهمألقوا حين فرعون سحرة أل السورة هذْ في وتجد ، خصومه من كانوا 

فيحوما أصمر ذللخ، حين موس وأل عئ، تأنها الراني، إلى حيل وعميهم 
علئلأيك، ؛ ألآءقه< أنت إهك ض، ؛^^٠ ت له وفال، ~نعالى~ الله فطمانه ه، نف

ومكانة،منزلة علن فهو الأمحلئ، فهو الحق علئ كان وس تنعلق، وبالحق الحق،، 
العافية،له وستكون ومائه، فرعون ميغلمب بأئه موس الله لنبي آحر تْلمين وهو 
المبطل،من يخاف لا بأنه بخالقه، ويعنهم بربه، تعين يمن لكل بشارة وهي، 

وفييدوم، ولا يبقئ لا وباطله ، ، صحيفكيده لأل الشيطان؛ حزب س يذعر ولا 
علئالمؤمنين يحوصر وهو عمران آل، سورة في ~تعالئ~ الله قول، المعنئ هذا 

محثحة4َمحنم إن آلاقوة وأنم ثوي دلا ئهنوأ ودلا الجهاد علئ والصر الثبات 
[.١٣٩زآوصران: 

ولله وثازاه العال.اب أنواع بأسد لهم فرعون وتهديد الحرة إيمان وبعد 
ا.لتوْهنيء شمح، إئ»ا هاصل، ك، ثآ ثاهْني ء؟ ؤأرى اليثت ثننت آءدا ٠٢ما عث محق 
ؤأبوه،شر ؤأثث ألم من عثو ومآ ثثلنن١ تا تثقن يّنئا ^١ ١٠إذ . ١اثت١ 
فازدروابالحق قلوبهم امتلأمت، قوم س صدرت غالية، وحكم بالغة، عطايتح وهيط 

بهم؛والتمثيل، حائف، من وأرجلهم أيديهم تقطع حتئ بيله، فع، ئي،ء كل( 
فرعون،مرصاة عليها يقدمون لا والبراهين الأدلة من حاءهم ما أن رأوا إذ 

بمااحكم ! قالوالنللث، وحلقهم، فطرهم الذي الإله علئ يؤثرونه لا وظلك 
حزاءناوسلمن المحدودة، الحياة هذه تحكم إنما لأنلث، تريد، ما وأنفذ ، ششن، 

حياةعلئ فانية حياة نوثر أن تطبع نولا الحياة، هذه بعد حياة في حزاءك وتلقن 
حيروالله الحر، ص عليه أكرهتنا ما ويغفر حaإايانا لنا ليغفر بربنا آمنا إنا باقية، 

٠به بالإيمان الجدير فهو وأبقك؛،، منلث، 
فهابميث لا جهم لم ؤأ محمما يثم يلت، من وإثم بقولهم؛ الحفلة حتموا ثم 

يحياولا الميت،، ديم يكما الحذاب من تريم فيفيها، يموت لا ، ِءتيه■ وي 
٢،؛



بنعيمولا الموتئ، براحة يتمتع لم والموت، الحياة بين فهو لها، تريح ب حياة 
عذنهت، . ألثك ألئد؟ثت، لم ،ا/كش همل ئد مفينا بأتوء يجمنا الإحياء; 

ووثق، الإيماj ذللت، 1ْن ومن نز|،ه، ثن حزو دث؛ظ هأ ثإد;أث الأيث يا ثن ترى 
حدإلى الحياة بهذه ، تحفيبأن جدير الأقتتاعح ذللن، واقتغ الثقة، تلك ريه من 

عزيمتنا،وند يقيننا، وقو إيماننا، لت اللهم إيمانه؛ ميل في بشيء المبالاة عدم 
بتهديدبمالوا لم حتئ فرعون، صحرة من بموس آمنوا الذين عزم نددت كما 

وجعلوامنك، ، الخوفصوى ثلثهم يجلوا ولم فرعون، بجروُن، ولا فرعون، 
فيعالنا مثلا وأصبحوا توفير، كل فوق وتوفيرك إحلال، كل فوق اجلأللن، 
صالحة.وأسوة حنة قدوة فكانوا والفضيلة، الضحية 

يكونأن يجوز الخ؛ . . . أنر أذ عؤمئ إك أنبنآ وأثل ؤ )٣( 
فيأمعن فرعون الله عدو أن بالهجرة موصى نبيه إلى ~تعاليى~ الله إيحاء >بآج 

الأيديبتقطبع تهددهم ولزللث، غاظه، إيمانهم لأف حرة؛ الحاديث، بعد الإيذاء 
كلمع العامة السنة أل لذلك ويدل المخل، حذؤع في وتمليبهم والأرجل 

منالمؤمنين بدين وليخانمى الاصهلهاد، من فرارا بالهجرة الله له يأذن أن رسول 
الفتة.من أمته 

أنولجنودْ له مدبرا كان ليوذوهم الهجرة في بجنوده فرعون تبعهم لما ثم 
معموص لهجرة الأول المبب يكون أن ؤيجوز ينجوا أن ونومه ولوس يغرق، 

يعلمفلم البور فيه كان الذي اليبس الطريق أما فرعون، ؤإغراق إنجاوْ هو نومه 
المكانمحن البور يكون أن الأنيياء، ارتص3س 'كتايج صاحب، تثعد وي، بالفثعل 

المنن.بسير محاعات بضع الؤيس وبين بينها فرعون' *بركة يمي الذين 
المرةالمحيرة إلى الأزمان تلك، في يمتاّ كان وين الحليج أل ويرى 

أحرىوبعثارة عبورهم، كان الماحية نللثح مجن الخليج هذا وفى منها، يقرب، أو 
وهيالأسيومحا الر فى مّى بمتون المعروف المكان شمال محكان من عبروا أئهم 

.)اه( . كثيرا ويس العن تبعن. لا 

)صرو(الجار. ب الأساذ )١( 

٤٣;



مالهفي له صرب نولهم: من لهم، اجعل أن اهاه لم ؤءآضيب وقولهم؛ 
إكؤثأوحيأنا الشعراء آيات ره وتفعمله، اللبن؛ وصرب ذلك، له جعل ؛ مهما
[،٦٣]الشع_راء; ألوذلي_به َةلثلوهم ؤ ن  ١٥فاماى آبمر ثمالث أص/دا آن موعئ 

يباعدانفالآiا وانقلاقه بالعصئ البحر صرب بواسطة وجعله تكوينه الطريق فضرب 
بمبرواأن وقومه موس معه تطبع ييابسا البحر ناع صار حتئ الفرقين بين ما 

أنتخاف لا كونلث، حال، أي الحال؛ موضع في ولا دع عنثم، ^لأ البحر؛ 
•ونوله الأمر، على ثناه ولا • ويرئ ذللث،، تخشى ولا فرعون، يدركلن، 
إلاكنهه بعلم لا كثير ثيء الماء من غمناهم أي؛ ■أثوتلمنها ما ألإ تى »اؤثثنئم 

الرشاد،عن وأبعدهم الهدى، طربق أصلهم سئه، رما منم يءورأ >ؤوتل الله 
لفرعونطاعنهم عاقبق أن يريد ؤإئما فرعون، قوم عن بعتدر أن بهذا الله يرد ولم 

ولمفرعون، على حرجوا هم إذا عليهم وماذا البعيد، الضلال ذلك لأته ومما 
ؤإصلالهضلاله على فرعون أعان وهل حرة؟ العليه جرج كما ٠ بوعيد يبالوا 
ونفرةالحق، في صلابة منهم رأى أنه ولو عليه؟ شعبه وهوان قومه ضعف، سرى 

أفبنا وحالحد، ذللئ، إلئ طغيانه في وصل ما للباطلء واستنكارا الغللم، من 
َ؛ازأإقهم ئآطاعؤْ نومم ؛ قومه وفي فيه يقول —تعالي— الله 

ؤومسأنوله؛ في بفرعون تهكم هدئه ^^١ ونوله؛ [، ٥٤]الزخرف; دنمن؛ثه 
[.٢٩]م: البماده ّيل إلا  ٧٦

تقيدونيعلهم عليهم؛ فضله لهم ري محيبنعمه راتيل إّبني يذكر أحذ تم 
مصتلثا يهمل وءامى ،يا دى تمار ءاؤو1د، بقوله؛ حنمه ثم التذكير، ذلك من 

فيحوله ومن العرش يحملون الذين عن حكاية —تعالئ— كقوله وهو آنتركاه، 
٧[]غانر: عياب يلهم سيلقر ؤآقعإ يابإ يلذن آمنوا للذين اسغفارهم 

اللهمغاصبة على دانبح المعمية على ممر هو من المغفرة في يهلمع لا حني 
تابواللذين بالمغفرة الملأتكة دعاء كان ولذلك سنته، حلاف ذك فان —تعالي—، 

•آنثدكاه مأ صها بقوله؛ المراد وعو الله، سل واتبعوا 



.موسى 

ني^ ؛١٥ؤبمثق مي ئق أؤلأء ينر قاو . دنموّتى مبجك ش أعي  ٠٢٧^
ميهءإق ئؤمئ همح . ألثاعمئ ؤأملجأ بمدك ثى ؤك متق مد ؛ظ قاو . ,؛؛^5، 

أردمأم آديث عثاًظلم ئنلا3 حثنأ ^١ د3قم قذلإ أدم تش ®اد أسنا عمين 
موع،ولزلغنننا c ،٧ . معلى ئأ-غثم يدكم نن ءثب عوم محو أن 

عجلام ءأ-مرج ألثامؤ. أنز ةةئ,لش دثدهثهأ آلض زبو نن ، أؤتجإيإلخميآ موه 
إلبمرننجع ألا ينؤن أهلا . هئى موتئ ^٥ إل؛نآ؛ظم ندا هثالمأ مار ؤ جسدا 

اثثتنثم إسا تش مز ين هنثود لم هاد ولئن مث. وإلا ص/ا لم إتهل ولا مؤ" 
مشإوا خج ِؤ عتكن\ن عقو دأج ل ^١ ١٥و أنه( ثهلمأ ءأييف ألكتث روقم رإف 
سثؤإدال أترى. أسس ثقعب ألا" . »ثةنا ثأثيم إل نثك ٠^ بجثين ذ ق@ 

محلرئب ؤإم بل إني ني ه، مثن ثمل أن ثشث إؤ ولا؛!يآ ِههمفي ثلثي لا 
فتنثيوء نبمزمأ لإ ث ئمترْ، و\و @ بمش ت اد قو 

ءآدهبدثثاد ينيى. x* سمك وًقذلف ثسننخا آلثنول ص ي نذ حك؟ 
إقهلكإثآ مأنممر ءظمهُ ئ مؤعدا ثش ؤإي( ، مثاس؛ ٩ همز أن آذء؛وق ؤ، ثك ؤُك 

أمورنا.ملكنا بأف )١( 
والحمل.اقل وهر وزر، جمع )٢( 
صوت.ت وحوار الروح، من حلا ند هيكلا )٣( 
ونانك.نمتك )٤( 
.حهلواط علت )٠( 

ممالمه.)٦( 

ولابموك.اواس نمس لا )٧( 



أسإلنهثقأ إكثآ . د1غا أكوِ ؤ كسثئؤ ثر لثمبمثا؛< عأكة عثؤ طيكن أيوى 
.زد:علماه ًىل وّح هو إلا إثه لا أقذى 

ثومرة رح ش* 
عنهم؛بك عجل ثيء أي! ، مهك عن دآ ؤ. )١( 

المضروب،الموعد على الطور إلى النقباء مع مضى فد وكان ذلك، عليه ينكر 
ممضىموّئ وزعي، ه ؤ بقوله• الأعراف سورة فى الموعد ذلك؛ الله بين وفد 
أناني،يتروث■ إخغ-ه ُوّءا وئال كله أييهى رهء مثت ئثم مثر وآسنتها كلأ 

مشت ل، ا فم ن[، ١٤٢]الأء_راف: أل1ئسديه سنمز ثى وثُ وأنغ مم، ؤ، 
مسرحهابمدد نحن التي الأية وهده [، ١٠٠]الأعراف؛ ِلميقمثاه لحلا سإعينه هويم 

منكرابس، العن أله ف~تعالئ~■، الله لقاء فى قومه بق يموس أن ترينا 
تقدمإلا وبينهم بيني، ليس ه آمك، ؤ -؛؛ ١٧وهم جوابه* فكان بق، الذلك عليه 

يتقدمقرببة؛ مسافة إلا مقته من وبين بيني، وليس العادة، في بمثله يعتد لا تر ب
ومقدمهم.رأسهم الوفد بمثلها 

فقدإمءمح،ه، حب إلإليى ؛^، ٠٧^ت قوله في ذلك في الب ببيان عفب ثم 
لموعدك.وتنجزا رمحاك، إلى تشومحا التقثاء سبقن، 

 ،[٠١^jU احنبرقد أنه الله أحبره آلثاميمح،ه ؤأصثثأ بمدك ين ممق، هتنا هد ؛
القوم.حلي من السامري صنعه الدي بالعجل وابتلاهم بعده، من نومه 

وألفهمجهلهم، استغل اليتم، هو لأئه السامري؛ إلئ الملألر نسب وقد 
السامريأن ولولا كصوته، صوئا له وجعل العجل، تثبه محورة لهم وصنع الوثنية 
عميلمريهء إق، مؤبمئ صنعها ما الخرافة لتلكا امتيوادا القوم من وجد 

يضيعأن مجهوده وعلير بذهب، أن الحؤر علئ يحرص الذي الرجل ثان أسماه 
ءؤآدl^ادالإي٠ان علئ بقيتم أنتم إذا ثثنأه وءدا  'ظيدؤ ١^ بش >اؤءال، <دى 

هلقموبخإ من ءشج، عوثم محل أن أرديم ^١٠٢ لكم مفارقتي، مدة آلعهده ءث-،ًظم 
.ئرعدةاه 

~لله تا المغف العمل ذللاح علئ حملتكم للشرك ومحبة شهوة هى أم يريد 
إلئترجحون ولا الشرك، إلئ تعودون لا بأنكم معكم موعل.ي فنقضتم تعالئ— 

٤٤٦



ينأويإيإ خملنآ ؤولنك1 وندرا_نا ١احتارنا ئنتيمه نظ لغلخنا مآ ►ؤءا)وأ الوسة 
التيالقبط حلى من أحمالا حنلنا ألثال»ؤاه أنز سودتها آلش نيئة 

الثاجرهألز ؤةةئ,لش أوهيها الي اوسامري نار ني فقذفاها منهم، اسعرناها 
حؤإره،ر جمدا عجلا لهم ^٥١٠٠^ ألفوا ما مثل يده في حليا يلقي أنه أراهم 
سلسثنأ ت كقوله الروح، عن حال هيكل أثه إلئ إثارة ءؤثسداه وقوله! 

[.٣٤ص: ]مور؛ أطد_،ه -م حِدا كينوء عق ووآ 
Vقؤاه نوش ؤإلتذ ال؛هأءظم ا ني. ءؤممالوا' الحياة آثار عن حلا قد هياكلأ يريد 

المامريفي أو الطور، عند ليطلبه ب، وذهههنا يطلبه أن موصّى ني أي* 
ؤرذُصما لم ، i^lj،؛٠ مث* إثهنر نجع ألا ينيذ ^١٥١١ الإيمان من عليه كان وتركما 
يعبدونإذ ؛ كبيرا حدا الغباوة من بلغوا بأنهم لهم وتوبيخ العجل لحبال تقرع شاه 

حالفوه،هم إذا صنا لهم يمللث، ولا طلبوه، هم إذا قولا إليهم يرجع لا هيكلا 
دث^مؤإل يدء فتمر إثءنا بثومخ. نل ين همؤن لم ل  ١٠ولثن ؤ أطاعوه هم إذا نقنا ولا 

.همش دثنأ يج خم( عنكبمن عثو زج ر ثازأ . أنه، هلمإ ،آيمف، اؤس 
وأصروافعصوه الرحمن عبادة على وحملهم عبادته عن نهاهم قد هارون أن يرينا 

أنلأ،هأست سعتن أي . ثؤأ ءاد تتق، تا نهثوث وءاد شركهم عش 
مبج،ؤ، ؤآ.ثاني لك نلن، إذ وصيتي في تتبعني لا أن عليلر وحملك دعاك ما أي 

وتأديبهم؟قتالهم نركض فلم [، ١٤٢ت ]الأعراق ألمئسدتيه ميي.ل ثبغ ولا وأنؤ 
محإمإنيتل، بمي ي، ممن مؤث، أي، ثنيت، إن، بأمبمآ >لأ إإءج-ي دأ-ئن. لا ي-تويم ^٠١)، 
بعضهمقاتلت، لو الفريق حشية قتالهم عدم علئ له الحامل أف يريه مفي،ه رهن 

الدماء،وحفظ المتفرق، صم من به وصت٠ش مأ اطراح على عتابك فخشيت ببعفر 
الأعرافسورة وفي موجبها، علن والعمل وصيتلث،، ملاحغلة من بد لي كن ولم 

تعءسلغا ولا آلاعدآء غك ينين، ئلأ يمئلوئي وقادإ أ1تنثأوفي آلزم اؤإن وو: قي
[.١٠٠أاْلدإقه ١؟^^ 

موسن،أحيه وصية علن حرصه الأمرين: مجموع هارون الله نبي وعذر 
قله،من وقربانهم أمامهم وصعقه بعصا، بعضهم حارب، إذا يتفرقوا أن وحوفه 

يكون.أن يجسم، فيما رأيه قيأحن. مؤمن أحيه حضور إلن ألة الميلثع أن قرأتم، 
٤٤٧



أخيهللوم مدعاة موسى وصية على هارون حرص يكون أن العجب ومن 
كونأن شغي لكن اش الخطة في الامحهاد في خلاف فالمألة كل وعد عله، 
يختلفالاجتهادية والأمور موس، عليه يوافقه لم رأيا يرى فهو هارون، عليها 

غضبهعقب موس قال ولذلك مغفور، فيها والخطأ كبيتا، اختلاما الناس فيها 
ألقءاأك،هأرحم وأث آبمتاف ؤل وئ'ه ومح( ؤ، أعفر ارون: هلل ع

[.١٥١]الأعراف: 

ممنتيوء تمميأ لم يما بمنبما ئال، . نتشميئ نما >اؤءاد )٢( 
منموس اذتهاء يعد . دّولتا ر»قذإك ئ؛ئدها ألئّول أنر تى حكإ 
ؤبم<زثالسامريت له فمال نمته، وسأله السامري إر رجع هارون أحيه تعنيف 

'الئسولهأم تى شنت ؤ يعلموا لم ما علت يوءه يبم/يأ لم يما 
ؤو>ءقثإكطرحتها فدثناه ؤ موسئ وهو الرسول تعاليم من طائفة أخذت 

الجهل،علئ العلم فيها انتصر مسألة وهي ، ن، نوحزينت شؤاه له سثلت، 
المحادن،يشوون إسرائيل يني من أعلم كان فالسامرى الضعف، على والقوة 
عجل،هيئة علئ وصحت إذا وأنها شكل، إر ثكل من وتحول تصاغ وكيفإ 
صوئاالهواء مرور يواستلة التجويف ذلك أحدث الهواء منه يمر ه تجويففيه وجعل 

لكنالزى موسى إله هو العجل ، ذللأن إسرائيل بني يرى نم العجل، صومت يثبه 
هكؤظده-1ا موسى الله نبي له ^٠١^^ ذاك حين المكان ذلك في يه فنيهللثه 

•ثتاسه لا قثذ أن الحتوق ؤ( لق، 
بنيمحلة من أخرجه ٤^؛؛ موس إل ! رامقانلا؛ نول فيه قيل ما وأظهر 

أنيوالمعنئ البراري، إل طريدا فخرج وأهللئط، أنن، اخرج له يقال إسرائيل 
الناسمن غيرك تخبر أن أردت لو يحبشا الناس عن يعدك في مامرى يا أجحلكا 

ْومعنا اس، ملا نقول أن إلا ننعليع تولا سبيلا، ذلك، إر تجد لا حاللئج عن 
يحالأن المملحة فمن مقل، مفسد لأنه إسرائيل، يني ديار من السامى نفي 

أماالحياء، فى حظه ذللث، أخرى، مْ يفده لا حتز الإسرائيلي الشعب، ويين يبنه 
فيهالله يعاقبلث، هثه لير موعدا لك • نوله ئ الله بيه ففد الأحرة ئ حفله 

هأىعشي نثلكن آلى إلهلك إقآ ءؤواذْلر الأود الجزاء ويجريلثح الحمو؛ة'الكبرى، 
٤٤٨



موس،الله سي من آخر إصادح وهو متماه، ألتي ؤ، لد؛ثئلم نث 
كانولو تحريقه، وهو امري، انانخذْ الذي العجل ذلك لعباد واصحة ؤإهانة 

بالغللم؛عليها فحكموا هم أنفإلئ لرحعوا العقل من ذرة فيهم العجل عباد 
بماذلك أشبه وما نفعا، لعابديه بجلب ولا صنا، ه نفعن بدفع لا إلها عبدوا إذ 

صغيرة؛فهلعا فجعلها قومه، عبدها التي بالأصام . إبراهيم الله نبي صعه 
تحريقوبعد الحق، عن للبحتا ه نفويلهب للنظر، ويحركه يعبدها، من بها ليدل 
وقضاءالشرك، لجدور قطع هو موس وعمل البحر، في ينسفه الحجل ذلك 
وبينه،بينهم وحال فنفاه بالسامري فتنوا ال، الفلدراغ ومحي الوثنية، ذراغ على 

فيبلي لا حتى البحر، في فه ونفحرقه الذهب من صنع الذي الحجل وعبدوا 
به.والفتنة فيه الاشتباه من ذرة نفوسهم 

حملت،التي بالشجرة يتبركون أحزوا الناس رأى حين عمر فحل وكذلك، 
للتامحيوفقنا فاللهم الوثنية؛ وذراع الشرك، جذور هل لبتا وقطعها البيعة عندها 

تبصرناأن ونسألك المتقدمين، الرمل بأعمال والاهتداء المالحين، بالسابقين 
.بكتا؛ك، للعمل وتهدينا ، بدينك، 

طلوّخ هو إلا إله لا ١^^، أثه لكه،ئأ ؤإكئا ; ، iJjAjالقص_ة حتم ثم 
ّء،؛

,٤٩



.موسى 

ونلإنوءفرءوبم^> ا. فن رننن ^١،^ ^^ ٣٠ؤإحاه ميؤنح أرس1نا وأم 
يكرنوما. عيدرة ٧ رممه ^؛٥ ,؛^؛Cg أتيي تاوا و ( ،Jrjوآ ؤ؛امإ ةسلإاأ 

[.٤٩-٤٥]ادؤ|نون| يندؤزو لعلهم آؤثب مّى »اسا ؤكت . ألتيثكى ين قكامأ 

٠وعبرة رح ّه 
إرالأت أي يزه، ونثن يثايها هترو0 ؤأحاْ مؤثكنح أر؛ثا وئم )١( 

ئآءوؤإو القهر من التمكن وهي السلاطة، من ه فين ^، LiNlمصحونا 
فييقال وهو ، jlJajJlسمي ومنه •٩[ ]محي: عوؤ ثسأثهم آثت 

وقوله؛[، ٣٣]الإصراء: نلقاه إوِليي، نمتا ممد مْللوما بتل وومن نحوت اتادطة؛ 
>،إئثا . دمْقزث ريهن وعك ' ١٣١^اق؛كن هئ ننلن لم ثس وإثم 

نبيونننثز وقوله! [، ١٠•، ٩٩]ال_احل: يب، هم رأث؛دا ؛ثوزثم أدمى 
ءثأُلتيهإلا ثمذيبى لا رأ'لأبج، آلثتوب أفطار ين ئفذيأ أن أسث،لنم إن ؤألأنى 

القلوبعلئ الهجوم س مها لما الحجة علئ لطان الوبمللق [، ٣٣]الرحمن: 
•أي [، ١٠]]برامم؛ بيبمياه ينلن وئامنا —؛ —تعالئ قوله ومنه عليها، واكسالءل 

علنلهل التذامتتح الحجة هو هنا لهلان اليكون أن فيحتمل واضحة، بحجة 
اللهنمرة علئ دلائل هي الآ.بادت، هده أن لبيان الأيات بعد ذكره وكون الخصم، 
ناحيةومن آيات، كانت الناحية هده ومن ، ءقفث موسى رسوله وصدق ~تعالئ~ 

بكونأن ويجوز ، بها معن؛-نا عليها بطلع لمن ونهر لطان مذات هي أحرى 
فيداخلة ألها مع صا-3؛لادا ومناها العصا، آية هي خاصة حجة هنا السلطان 



يالذكر،خصها لولكا آخر؛ نؤع لكيها حتى ممتازة قوة قوتها أل إلى إثارة الايات 
فوقوهو الأدبي، والقهر المعنوى، الغيب هو هنا السلهلال إية ت وقيل 

أنّثاإيث ■^٧ ^لأ ت طه صورة فى فوله عليه يدل الذي وهو المادي، لطال ل١ 
-بث،ألثاحر ينيح وي منبر 'لإل مثإ إث1 مستم؛ نا  vjujijمنكخ ؤ( ما آب^ 

المدقبآيات مصحوبا مومحص أرملنا ولقد ت يقول وكأنه [، ٦٩، I٦٨ ]طه ه آن 
وملئه،فرعون على المعنوي وسلهلانه 

معفرعون قمة قرأ من لكل ظاهر لأنه مبين؛ بأنه السالهلان وصم، وفد 
عملليبهللوا حرة بالفرعون اصنعانة ظهورْ وآية موصى، لقوم وظاهر موس، 
اللهفبل من رمول أنه عرفوا أن بعد بموص إيماذء-م من انزعاجه ثم موس، 

عليمعه متواطثون بائهم ورميهم الإيمان علئ لهم تهديدْ ثم صاحرط لا ~تعالى~ 
٠ءال؛ثه مما ؤامأ ثا'نقكمةأ رتلإنه، ءرءو؛َثك ؤءك • فرعون لث، لومفرعون هدم 

والجملة!والتكبر، الحدود مجاوزة شأنهم قوما وكانوا الانقياد، عن فاستكبروا 
أوينؤءثاوا وتزول، تهلرأ التي الأعراض من يكن لم فيهم حلق ذللئ، أن تربنا 

أنومنالمناصحة، بعلريق بينهم فيما ذللث، قالوا عنيد.وئا؟ا< تا وممهما متلكا ذثسين 
إسرائيلبنو وهم نومهما أف والحال البشرية في مماثلين البشر من لرحلين 
هؤق،شانهما من الحعل ؛ذللث، فمدوا وكأنهم كالعبيد، لتا منقادون خادمون 

بنيأل وهو البشرية، غير آخر وجه من الرسالة ب، منمعن مرتبتهما ونزول 
عليقالوا وكأنهم وينهم، ينهما فرق ولا لنا، عبد لدعوتهم بعثوا الدين إّرائثل 

التيالشبهة هي وتللثؤ البشرية؟ في كا اوبين ملرجلمن أنومن الإنكارت وجه 
ؤالأعرافوصورة الفرقان سورة في عليهم الله وردها عليهم، الرسل أقوام أوردها 

السور.من وكثير 

بهم،نومن فكيف، لما عابدون قومهما إن ؛ وقالواالرسل بشان عرصوا نم 
قوممن الملأ كقول وهو وهارون؟ موسى طاعة في العبيد باوكلث، نا أنفوي ون

لأولنلث،فرناء نكون أن يمح لا أنه يريدون مإتعف، أك ؤض0 • نوح 
وقزة،عفلمة محن عليه نحن ما علي ونحن المهنة، في أدنياء هم الذين الأقوام 

واحدة،ملة تربعلهم واحاو، قرن في عابديه مع يكون أن ينبغي لا فرعون كذللثه 



والاستخفافالناس احتقار في والغلو التكبر، في الإمعان هو وذللئ، واحد، ودين 
طبيعيأنر بالرمل فتكذيبه حاله هذا منكان يث ؛^ ١٥لكللوما ؤ بهم 

مّش؛اثا ؤولس بالغرق لهم الله اهادك التكذيب عاقبة فكان ئة، الفلحالمه 
آ'ع،هبمووثه.

بعدت، كانموس نبيه عاى الله أنزب التي اكوراة أ0 ~تعالئ~ الله يرينا 
منبها فآمن وهداية، نورا الله انزب السماوية الكتب، كبقية وأيها فرعون، غرق 
كفر•من بها وكفر آمن، 

;٠٢



موسى

;نهاد . سمن ألا فتعنن هزم و آثبلم؛ن أقوم أب آبق مبج( نيف ثادئ ٠^>^ 
نإم. ^؛٤؛، ءثا ،وط إساي، بمتلئ محثُ 'ثديها نقهيى . دكدبجن أن أثاث، إؤآ 
هو. قنثعؤن ثث؛ئأ إة ثات؛يآ هأذتا كلأ ^د . بذئب3ت آن هلغاف يتب عد 

منانإف أز هاد .( يي تا ألسل أن ؤا  ٤٨٠٥؛ؤيب نصد إما ؤمحك 
ألكتممحىمنك ؤأنت فعينا أثق يعثلف وهعئ،ت، تن عمك من منا ؤلئت، ؤلدا 

هتفمكآ وئ ة مهم—، لما بكآ دف/رت آلناينا ين ؤأئآ إذ١ هعكنآ ها3 
يقومآ هؤنن هال . أن،؛}{ •ُكا ئ همد ائق عو  ١٣^نمه ثغف . بن 

مهلمن هاد . موفس َقم إن ةتن»آ ؤما وإرد؛ءس ألثمنؤت ;م، ءال . ألتنفيتثة 
اوؤقد أك ن؛وتلإ آن و ألأهت ؛١؟^ ئ ن3و• ة١ل ® مثنون ألا 

إلثه١آئنديته ؤي ه١ل uتقلون كم إن آيمنا وما محألمميي، أدشيق ؤينا هال تنتؤن 
إنهء نأت ه١ل ®٠ ين جثتك أيلر هاد ؛و ألم—مفتن ين ي؛تنعك< عهميما 

تمآآجما دء نؤ . يف ة  Coجما ؤ، ءتّاْ هآئى ® الثندنن يى حضث، 
أننيهظمنن ءز؟ةثمر أن يئد ® ءيِث لثم_ ظ إن ملمأ لأنلإ هال و ممهنين 
يأتؤكحنثمين، آليتين ق وإ0دثا ^٠١٥ ألحن 1لوأ فدأمرورك٧ ماذا دساثرهء 

أنمثز لأناي0 ؤمز ® ثناوم يرمز لمثقت ألقحثر؛ ئجيع ® علمو تثار حقل 
أينَمحءوذ  ٧٤ألثمْ ك ثنا © اثفن ئي َكامأ إن ألثئنت نئ ؛؛^١ ® محنون 

.عيك لعمض )١( 

.عميدااتخذنهم )٢( 
أمر0.أحر "أرجه*! المشاورة، وهي المؤامرة، من )٣( 

٤٥٣



أفثإمغئ لم قال . ألمثئ ئى إدأ ر)ةئأ مم -، ١٥. آلئييرا ض َؤا ءن لأمل يا 
ئأنئألعنلئث. كس إئا غرءو0 بمن، ^-١^؛ مةلمث4م بمالم ^١ ٥١٥. ،i_؛ تمحمآ 

هنتاننأ ^' ١٠. تؤدي ألقمأ نهمآ بأؤمذ. تا دكذ ش ^١ عصا، مى 
أدىتك؛رةأ إئم ثكم ءادن أى مثر تم ءامننر )، ١٥.  iS،^jمى نث . أوتفيى 
الئامأ أشني. رمح؛ثثم جنب، نى رجثل-ؤ ١^^' ثنؤن ةلسوذا آلشنر عقم 

المح■أزد َيآ أن ثثلبآ ثنا ن ني آن قع ى ممزن زة آثر 1 خزص 
ئشر؛لكنيا ى يعؤن هأتبمد مثتمن. إقؤِ مادة أنر آذ م؛ئ إك ُآمحئآ . . 
نأمبمثم. حذئين نيع ؤإة . تأُفلوث لنا وؤم . يؤن كمذنه ة إ. 

ئأنمئمبثر. بمي ؛ي ؤأييبمهاَكئ,لق . 'ير ةثاءِ م . رعتحز جفت ؛ن 
إن،يرلأ ثال . ددتهث إثا ميئ أمحت>ّا ه١J 'الجنعان ئرءا هنثأ و مرن؟ى 

َةلهلودِ^3، َما ن ذك ءآنماى أنر مصاك آممي، أن مهمتئ إل( ئأؤتنآ . يذ 
أمتائر أمس. نثن ثؤى ^؛؛^١ آلآ>ؤن. ثم ، و3تآ^ . ألعظيو 

ألؤميهأيتؤر إث ;^١ وأة . ئؤبميتق أكرهم ع0 وما ويه دبم، ؤ، إة . ألاضن 
♦ا-خا•[.]الشعراء: 

دهمرة•رح ش٠ 
ألمسنالكقب ءايثت المسورة أول فى قوله بعد القحة هذه فى بدا )١( 

آعنتمهمنظثت ، ٧١٠ألث؛داي نجر هيم بيذ شأ إن ٌؤثهآ يكؤيمحأ آلا مسك بنج لتيث 
.حم*عير1نه تا 

إسلاممن قاته ما علئ حسرة نفسه يقتل أن عليه يشفق أيه الله أراه أن بعد 
ليتملئ؛ معون وعدوه الله عدو مع موسى الله نبي قصة يذكر أن أمره ، قومه 
هارون،وأحيه موسى الله نبي من كان الذي الصبر بذلك ويتاسى القصه، بهذه 

.( ١ ر 

صرر.)٢( 

ر"آ(منا3لحنة.

الشروق.وين، في داخلين )٤( 



ءياآّلموس تعجيب دنم0ب< ^١^" I وقوله إلح، . . . مبؤ(ه ،1، ئادئ له• فقال 
منخوفهم وقلة العواقب أمنهم ومي والعق، الظلم في نمت التي حالهم من 

الخ.. . . و؛ؤو؛)_}ته أن ناف إق وياثر الله أيام 
بعضفي بسهله ما السّور بعض فى يجمل أن القصص فى القرآن عادة من 

منعمدة يحل أن وحللبه فرعون، بهلش من مومحئ خوف الله يسحل وقد آخر، 
ويشدالأمر في يساعده له، وزيرا هارون أخاه ويجعل ، صدرء يشرح وأن لسانه، 

علنععلف ؤالأ صدر؛ا ؤرإضسق ت وقوله طه، ّورة في ط لأزر ا به 
عقدةمن وعنده به، فرعون بعلش يخشن أمه والمراد أن تثاف ت قوله 

الحجة.وإقامة الوعوة عل بمن يمكنه لا ما اليمان 

أفصحوهارون معه، وزيرا ليكون هارون إلن الله يرمل أن طلب، لدلك 
يتن.لإآردءا مي قأتسله لنتت1وا مي أيمتح هر كتروت ولي ؤ قال؛ كما منه لسانا 

المرادوهو والناصر، المعين والردء! [، ٣٤]القصص: ثكئمين>ه أن لخاف إق 
اللهشرحه قل دهتأاونه أن ثماق دب هن وقوله؛ طه، صورة في بالوزير 

شيعةمن المقتتلين أحد وكان اقتتلا رحلين أن وببن القصص، صورة فى -تعالن- 
فهانمؤمن فضربه عدوه من الذي علن شيعته من الذي امتغاثه وأنه مؤمن، 
فنمإما يثاتتنثا هأدهيّا َكلأ ^٠١^ القصتنحر؛ سورة في مفحلة وص—تراهما خعلمأ، 

تمؤإئا بقوله؛ ذلك وعلل مؤمن، دعوة عن التاحر في لكما عير لا متيعؤزه 
[.٤٦]طه: اسمح •عديتكعا إثبمر محاآ >ؤلأ طه؛ سورة في وقال ، تشعؤزه 

بي^١ أريّل أن ا.أ آل^ثدان ييب ر،،..ول إما ؤ لفرعون؛ يقولا بأن طالبهما ثم 
رسالةبلغه أن بعد لهومن فرعون فيقول تعدمم٤٠ طه؛ سورة وفي بمزجإ(ه، 

ئُدت،آؤ سلف وتذ2أ . متن محيقّ من ذنا ونشت، ؤلدا مغا نءى وأن ر ه رب
أي؛، ال2ناتر،ه< ين ؤأئأ إذا وقعكها ؛ يقوله موّن عليه فرد ، آ3كتإنميكه يتح ؤأمحت، 
ذآلأفاذؤنث.بمق إليه يوحن أن قبل الرسول لأف بالرالة؛ اله يهددي أن قبل 

زلا^، ٥١تا درى َئث ن! آمئأ نذ ثو-ثا ،، ٥١آوثظ V[، ]\ذِ: دثدئ4 
تعمدغير من حتلأ يقتل كمن المخعلثين، القالين؛ أو [، ٥٢]الشورى: ألإينزه 

إحديتجامحل وأن قوله؛ من التامين، الهواب، عن الذاهبين القالين؛ أو للقتتل، 
:٥٥



إ_؛مس ■^!٣' لنا *حلإ' وقوله! [، ٢٨٢]الشرة: أ'لآرئه لندُإ-ما ئدًُؤر 
بأننلداه قسا >زيم وأن ت فرعون فول ع—لى رد بى هء ■ذئ لغ، 
شاءمن يختص أن من مانع ولا إليك، الله يبعثني ثم عندك أربى أن من مانع لا 

لكودعوتي التي رمفي تهلعن لا الصغر في عندك فنريتي الفضل، من ثاء يما 
رسالةنلتغ من بضعكب الصغر في علي لك فضل وجود وهل "تعالى"، الله إلى 
علمآلعمتك كفران الله إلئ دعوتك وهل وهذه؟ هذْ بيأن صلة وأي ؛ليك؛ الله 
صغير؟وأنا 

وأشأماسه من بالتريية، فرعون امتنان على يكر أن موسى أراد ثم 
بيعتيق أن عئ نما نمه ت ل فما نقمة، إلا النعمة هده يسمى أن عليه 

سببلأو لهم؛ وإذلال إسرائيل لبني تميد عليه إنعامه حفيقة أن يريد \ت/4.إإه، 
لبنينقمة فكانت النساء، واتحياء الأبناء ذبح من أمه خوف لموسى تربمته 

عليهيؤجر لا جيرا ّبب إذا والشر موصئ، الله لنير نعمة عنها تسبب إسرائيل 
عليتمتن أن أتريد يقول موصى وكان به، يمتن أن له يصح ولا الشر، فاعل 

المنةيع أبناتهم؟ وتدييح إسرائيل بني استعباد لختلة تنفيدا إلا جاءت وما بالتربية 
.منهاأكبر بنقمة مغمورة فإلها الحسنة؛ بهذه 

يلهثلم البديهة، حاصر الذكاء سديد المحاجة هذه في موصئ كان وقد 
إسرائيل،لهي التعبيد بنفمة موسى عقبها حتى التربية بنعمة يذكره أن فرعون 

النعمةهذه سبب أتذكر ت بقوله عليه يرذ التربية، نعمة أتدكر له فال وحينما 
أئكْع فضلا؟ لك وحثت المنة هذه لك سلمت، وهل بها؟ المحيطة والظروف 

الخير.فكان الشن إلي قصدت ؤإنما إليها تنمد لم 
موسئيناظر فرعون أخز إلغ . ..^ ٥١٠٠٥١ؤت وما تينن )٢( 

هوموسى■ له ءؤ٠اله د ُس، لتا ا إلى بعثه الذي الحالمين رب عن وبساله 
١لإيةان.أهل من أي• ، جمئرإن ييثثعآ وثا ^٠^٠؛^، أكتوب 

^آلأالملأ من ل1ن وؤئال موسى، نول من فرعون عجب هنالك 
فهوألآخمن؛ه ءابايم؛ ؤيثق يمن ؤ ت بقوله الإنكار ذللث، على مجوّى فعقب ئشوذه 

فرعون،ربكم فليس ورباهم، بفضله رباكم الذي وهو وخلقهم، خلقكم الذي 
٤٥٦



ذلكعند عليه، به يقضئ لما متمحد لسنته، حاصع الله، عبيد من عبد هو ؤإنما 
أرىرسوذك؟ ؤإ١ا I ل محقا منه، القوم ياخذ أن حاول مومحعئ لأن محرعون؛ تحئك 

وحبروتفرعون، تجاهل ومحي مجنونا يكون لا وكيف ه، لجتؤن إؤء أنيل 
تقلؤزهَةم ءن محنا محبما محألميا الثيق ^٧-!، ; بقوله موسئ دهم  Ij■؛فرعون، 

الكلام.هدا وحقيه القول، ذلك قيمة تفهمون 
يجدلم لأيه والتهديد؛ الوعيد إلئ ولجا البطش، إلى فرعون عمد هنالك، 

.ينعميما إلتها ؛بجين ين وهأل ف موصى الله نبي قول بها يرد حجة 
بلله، الاستماع من وتخويفهم عه، تبا ا من قومه تحذير عند فرعون يقف لم 

وحملهمالقوم، تهديد في حسن، أسلوب وهو إلها، موسئ يتخذه أن في حلمع 
بالسجنالرسول ذللئه أهدد أنا ها ت لهم يقول وكأنه عليه، هم ما على نهم بقا على 

إليه،يدعوكم الذي الإله ذللث، يدِع أن من له بد ولا غيري، إلها اتخذ هو إذا 
•إلها وتخدش 

فيقولإسرائيل؟ ببني فكيف، فرعون غير إله اتخاذ عن منهيا موسى كان وإذا 
تسجننيأن على أنصر يريد ^ ين خاف ؤأ3لو • لطف في .ث موسى له 

يدعحتئ لفرعون استدراج وهو صدقي؟ علمي واصح بنن ببرهان جئتك ولو 
هناكالأيأت، علئ والاطلاع الأدلة، روية إلئ له ؤإلجاء المائية، بالقوة التهديد 
محاتقلستحالعصا ألفئ هنالك الصبمتدلإJاه يحك ^كنتط إن يهء ^^z، فرعون ءؤقال٤اه 

أشرافاستشار وهناك ، يبمآء ؤ ^١ نده للناص واصحا ثعبانا 
بمنهمآن ءؤدر>د ت بقوله الخال أولئك استفز وهنالك، موصى؟ مع يصنع ماذا قومه 

وخذلانهالحق، أمام فرعون صعق، عن تشف كلمة وهي دساحرهِءه، أنحهكم تى 
حاشرينويبعث أحيه وأمر أمره يؤخر أن المالأ عليه فأشار والبرهان، الدليل أمام 

إنلأمل لنا أئن إف>ءوذ  ٧١٥القمأ ك علم، صحار بكل يأتونه المدائن في 
المقربينمن تكونون ذللث، ومع الأجر، لكم  ٠٤لعم ^٥١^ ذ ، بجن َج 

موسئ،على الأنتمصار على ومسالكه فرعون صعق، على آخر لنيل وهو ٌنى، 
ألتلونه<ثش إئا هنههمن بمنة لهمأ والعصي، الحبال السحرة ألقى وهنالك، 

فرعونبحرة استعانة أنه ويحتمل الجاهلية، أيمان من محننا هذا يكون أن يحتمل 
٤٥٧



يذل،أن يد لا الله يغير المعتز لأل موص؛ فغلب الله حيلهم وقد الغلب، على 
التهديد،يدلك يبالوا فلم فرعون، فهديهم موسى، ؤإله بموسى، المحرم آمن ثم 

أؤدَكآ أن ■حْلنثئا ؤثا تا بمفر ئا دغح إJ١ . ثبيث ها إك ه صثد لا وءؤهالرأ 
الأعرافج.سورة فى والحر الحرة قصة نرح ؛سطتا وفد ١^٠٠^٤^، 
ياتباعالإسراء علل قق؛عوةه. إقؤِ ييآدئ م أذ "W، إك يأؤتآ ؤ. )٣( 

وأنحرة الإيمان الأتباع ذلك ومحبب الأذى، بهم ليوقعوا لهم وجنوده فرعون 
ميعا؛الحرة إيمان وكان فرعون، حزبإ من كانوا أن بعد موسى جند من صاروا 

كبرى،صجة لإيمانهم فكان قيمتهم، لهم علماء كانوا لأثهم فرعون؛ لأفتفاح 
ألملنينؤ( يعين ءؤ3اربمل ، كبينا وزلزالا عنيفة، هزة فرعون حاشية فير أحدك وفد 

•حذريثه< غبمع يوئا و دا مإمم . فيق، لإمغُه ه-ؤلأق إة . حيبئذ 
منملكه مدائن في ويعئ، عنيرنه، وامتغامن، قومه، فرعون امتحرخ 

•دعوتهم فى قائلين أمره، تحت ليكونوا حوله، ويجمعونهم إليه، الناس يحشرون 
وأنهمحرة، الوفيه يه آمن الدى موس حزب يريدون يلوة؛بم كِمحُه هئت 

علينا،وانتحارهم بنا، ظفرهم من لحذرون حميعنا وإننا لنا، لغائظون قلتهم مع 
مناكيهنان حزبإ به يحز وما الباطل، علل الحق سلطان تمثل كلمة وهى 
الرحمن.حزب 

حزبأعين فى قذى هم قلتهم على الحق أنصار أن الكلمة هذه ترينا 
صميرلهم تريح ب ولا وجودهم، مع بال لهم يهدأ لا حلوقهم فى وشجي الئيطان، 

.المنن ببقاء متبقئ والباطل الحق في الله آيات من كبرى آية وهي فيهم، داموا ما 
الللث،فمعه فرعون أما قليلة، طائفة موسى قوم أن وحزبه فرعون يعنرف 
ؤهندهممر 4،^، ل والحشم الخدم مع ، وعغلمته والحكم وصولجانه، 

الذيربه إلا موس مع وليس كله، ذللئ، معه [ ٥١]الزحرف: ^٤٠ ٥٤ين قمكا أ'لآهر 
إليها،يهلثن التي وعقيدته يه، يعتصم الذي وإيمانه جنبيه، بين الذي وقلبه حلقه، 
يصيغةمعه من ، ووصفوصفه فى ويقول عاقبته، ويخشى موسى، فرعون يخافح 

لطان،الأرباب بذلك فليعتبر ئدئ؛ه<. فج نإة . كابميئ لنا المؤكد 
فرعون،صلطان إلى بصل لن، سلطانهم أن وليعلموا والجاه، النفوذ وأصحاب 

٤٥٨



وحلين،موصى من خانقين وجنده فرعون كان ذلك ومع ملكه، يبلغ لن ومالكهم 
تال|حراالمعتز مع ينسمه والخعتز الختواصع، ْع والتكبر المحق، هع المبهلل شأن 

•إلح • • • قوزه رمحن. جفت ثن ؤءأ-مبم4ا 
فيها،ينعمون كانوا التي الجنات هذه من وقومه فرعون أحرج انه يرينا 

بينهموحال المال، فيها غيرها وفي الجنات هذه في الفجرة والعيون 
*ابت،إدلد موسئ الله نبي لدعوة إحابه ذلك وكان بها، ينتفعوا فلم وبينها، 
ؤبأتلمس ;؛؛؛١ سليإإئ، عن ييّرأ ;؛؛؛1 ألدتا أثوء ؤ، وآنوي زينة وملأآْ فنكوث 
.[ ٨٨]يونس: ألعدات، ثنوأ حئ يهمينوأ ٠^١ هلودهنِ عؤ ؤآندذ أموإهتّ 

وحرمانله، ؤلص كنزو0 الذي المال من وملئه فرعون إخراج أل شك ولا 
البهجة،النازل وهي حن لالآداْه موضع َغيهمه ؤومقأءّ منه وقومه لفرعون 

شروقعند مثملأت<ه  ١٠٥٣١٠^إسرايإى بني وأورثها النعم تلك من الله أخرجهم 
تألخعازه ئرءا موس قوم إدراك على القوم حرص على يدل وهو الشمس، 

لناس إن 'كلأ' ئال . ئثذدهث إثا مئ أصحشا ءؤءال< فرعون وجمع موس جمع 
•يالهجرة أمرني الذي هو لأل منهم؛ النجاة سيل إلي 

حينلقومه يقول إذ بريه؛ مومى الله نبي يثقها التي الثقة هذه أحن وما 
معه،الله كان ومن والتأييد، بالمعونة ري،ه عي، ؤإ0 تخافوا لا خافوا 

ومصلحتكم.مصلحتي فيه ما إلئ ؤاسندميه أحد يغلبه فلن 
موسىفضربه البحر، بعصاه يضرلكw أن موسى إلى الله أوحى ذلك وحين 

الأخرينالله ومبح علوه، في العفليم كالجبل فنق كل فكان فرقين البحر فانفلق 
منهمينجو لا حتى بعض من بعضهم أدنى أو إسرابل، ض، من فرعون قوم وهمم 

ؤ،ؤا)1 فال؛ نم الأحرين، أغرق ثم أجمعين، معه ومن موص الله وأنجى أحل، 
ومنموس نجاة في أنيأه آتؤر لهو ثيك ثؤ و ممحتن أكمبمم ماث دما لاين ذ'إلخ، 
عليهاتنبه وما ا لأرصر ا فى الله آيات من كبرى آبه وشيعته فرعون وغرق ا معه 

منطاشت هم فرعون ْع غرق الذي أن يفيدنا وهو غالبهم، بها انتفع ولا أكثرهم، 
بفيالذي وأف ه، وجنوده ينعوف ؤغاَثعهن لأبان ا بحض في فال ولذلك نومه، 

أمرثأو رؤئ ووثبه شركه على وبقك، الايات، بهذه بحفع لم غرق بلا 
عقوبته.في بخلقه رحيم شيء، يعجزه لا أمره على غالب ه أليم 

٤٥٩



عؤتموسى 

قدؤمى ث،لأ> ءايم أو بمر ء تثاياؤ ،;! »امئ إؤآ لأندء يى ءل وإل 
آلتفىمحيب اثي ؤسمض ملها وس النار ؤ، س أن جاءنا قما تفلوُى 

نملرق بآن َثأم!ا مثر رء١ثا ثاتا محاك ه و ألكم ألنير أس ١؛،؛ إثئث نمؤبئ ي. 
بمد■صّنا دو ر فز س إلا و ألإثأؤن ذذ ؛٥١ف لا إز ءن لا ينميش يعقب ولن 

إلءابمه نج ذ نرم عز ثن بماء ءئ حمش ق، دك نأدجل . نجم عمحث لإذ ثوم 
.نثت سام ٠^١ ^١ ١٥مهم! ء١بما ءآءمم ٠^١ . يييلأ مء ماكأ  ١٣٠وفيهء ؤعيف 

.ب-،ا[ زاكل: ال1ئسدتيه عنيئ َغن يئ ئأئير ؤبملؤ ئiن١ أنممم ما ر؛ثءدوا 

وهمرْترح ش. 
فيهالدي المكان وصل حينما هو موسى أل المصة هده في الجديد )١( 

فيمن النار في بمن والمراد حولها، ومن النار في من بورك أن يودي النار 
البقعةهو والمكان المالانكة، مكانها حول وبمن منها، لقربه مومى وهو مكانها 

اؤياليإب ّإثلإا ين ممحمحك أنثها القمص سورة غي وردت التي الباركة 
•٣[.]القمص: أكلم؛زه ييئ أف ه إؤت بنميّة ات أدثج-رمح ين ألمهقة لمتق أذ 

حولومن المار، في من بارك ~تعالى~ المه أن يعطينا الايات ومجمؤع 
أنفي والمب، مباركة، لموص الله كالأم فيها حصل التي البقعة جعل كما المار، 
وهوفيها، العظيم الأمر هدا حدولث، وحواليها= فيها من وبورك يوركن، البقعة هدْ 

جعلولهدا يديه، على المعجزات ؤإخلهار رسولا، وجعله ، ءقي؛ موص الله تكليم 
بنعثاأؤ ا'نيا ؛اث، وأولما • قوله ش ؛البركات موسومة الشام أرض الله 



ومهبطالأنبياء مبعث فهي ، تكون أن وحقت [، ٧١]الأنباءت ؤاتدأ)ىه فها 
للهتنزيه آسينه ني ك وأموائا أحياء الأنبياء أ وكماتل الوحي، 

ذلك.غير أو اتحاد أو كحلول المخلوض صفات من به يليق لا عما عالن— ت— 
يكنلم إليه ووحيه له الله كلام أن موسى لإعلام كالتمهيد التنزيه وذللث، 

ذلكمن لموس تعجب إنه وقيل؛ بعض، مع بعضهم المخلوقين لكلم نحو عن 
الأمرذلك، بأف ؤإيذان ، ئب اف ►ؤرسهى يقول! بأن يامره كأنه الأمر؛ 
سيلقاهما بان إثعار ؤررن،ه كالمة اختيار وفي العالمين، رب ومكونه مريده 
شريعةلأئه روحية؛ تربية العالم تربية باب من هو —نعا'ر- الله من ه موس 

عنان للأنغنن ولا الجسم، تربي الظاهرة النعم أن كما للروح، مربية والثرانع 
ون•أن بعد يرجع لم أي؛ بمماه، وقوله؛ حسمه، تربية مع روحه تربية 

الأرضفي يمشي ثعباثا العصا بط تنقلأن يألف، لم لأيه موس؛ حاف وقد 
يمشيالذي المغير التعبان فانه: )حال(، عليه امحللق ولدس وحفة، رعة ب
أريللأمر عئ تحية الحصا انقلاب أن موس يقلن فد أحرى جهة ومن رعن، ب

الإف عئن، لأ له؛ الله قال ولدك المبوة، فبل منه حمل لما ا تكفين به 
أنهموصئ الله نبي بها ي ب إله من صدرت عظمة كلمه وهي ١لمنملوثه، لدى 

ولقلقي.رعايتي نحنح لأئهم بحفرني؛ تخاف أن للرمل يبني لا 
معبفعلته صلة له الحالت ذللث، يكون أن بدهنه يعلق قد موسى كان ولما 

عسلإز ثوم بمد ثّنا دل م ينز من وإلا بقوله؛ ~نعار~ الله طمانه القبطي= 
;وقوله لكها، مويدق مأخذها بلطف، التي التحريفات من وهو ، ٠٤^،!

حلية.واضحة أي؛ ومجمّْيم، 
متعلقينوكانوا بها اتصلوا لأيهم مليها، لمتأ أنه مع لها الإبصار ن_، وقد 

لقسإبصار كأيه جلاء من فيها ما إبصارهم فكان فيها، وتفكرهم بنقيرهم بها 
عوراء،وكلمة عيناء، كلمة قولهم: ومنه فهدي، تبصر كأنها جعلت، أو الأيات، 

الميم،—بفتح )منمزه( وقرى؛ تغوي، الميتة والكلمة ترشد، الحسنة الكلمة لأن 

جامعت.
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سمندا ^٥١^١ التبصررا،. فيها يكثر مكان أي: ومخلة- مجبنة كقولهم: وهي 
حلية،واضحة الايات مجيء بعد سحر أنه في سك لا واضح أي نيرق-ه، 
منحق أنها وعلمت بها، أيقنت ند هم أنفأل والحال أنكروها، هاه ءؤونبمءدوأ 

علئوترفعهم فللنهم ذلك علئ لهم الحامل إل أي: ^٤٠، ^^١ الله عند 
اللسان.وينكر ي، الخليوقن أن الكفر أنواع أشد وذلك موسى، الله ني 

منيعلمون كانوا ومائه فرعون أل الجملة بهذه ~تعالنَ" الله عرفنا وقد 
ولكن"تعالئ—، الله عن به أحبر فيما صادق رسول ءقهت موممئ أن نقومهم فرارة 

هووذلك التهم، له ويخلقوا يكدبوه أن عليهم قضئ الناس علن وتعاليهم كبرهم 
اللهحكاه ما' ومثله جهنم، في الخلود صاحبه له يستحق الدي وهو الجحود، كفر 
وقكىهبودلك> لا ؤ الأنعام: سورة في ه الله عبد بن محمد أعداء عن 

فيكاذب، أيلئ، يعتمدون لا إئهم أي• [، ٣٣ثنحدوزه أق تهبب 
يجحدونولكنهم وبينهم، بينلث، فيما كدبا عليك يجربوا لم لأئهم الرسالة؛ دعوى 
وليلكالرسل، تعاليم علئ وتعاليهم ينبغي، عما وخروجهم لفللمهم الله بآيامتا 
عاقبتهمكان ألمئسدتيه عتمة جمك َكّما ؤةُْلز بقوله: معنا التي الأية ءسي، 

ءانملاللهبجمسالإماقافيالم•

)سِو(؛(. T1/Y)لأين-ض: المتب. انظر: :١( 
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مموسى 

ثبأثِأظص

ؤفنعؤزىممحى  Ljمن ءثاس ئتاؤأ ه أشن اؤثب ءايثت خك ج سم طؤ 
شتنعسشثثا ٥؛^ نبمل ألأيض ؤ، علا 1زلإآك إة . يشي لثؤم إلم 

سنأن ررد . التنسبم ين إثم،لى ^٤٦٠^ ؤمثزء أتاءيم لإيح منأم 
ذلم يبممحآ ه أمحإ؟ى وبم-ل4م بمه ؤبمتلهم ألأيض ف أسنعنإ أدمى ءل 

أؤإق ؤأنثآ و .تدنحى ؛ >=^lyما نهم رجمردئ-ثا وهنتنن بِعيرك ؛٤؛؛؛؛ أ'لأدمبم 
إبليآدوْ إة و(لآ عئاف، ؤث" ؛بؤ ؤح كثأتيه عثه حمت ؛يا أتحبه أذ ُلأكث 

إكوح>أ عدؤأ ثهؤ ث=من محبموى ءاد ةلثثه7 . الم؛ثهى يى ^٠ ١٧
4عن مثل١، معنى أمنأث وقاك و ثنطيءث ءقامأ نبمؤدما وسن معنى 

أؤواد ؤأصبح ه نثمتحى ؛;٠ وهنر ٠^١ نقحدم أو يئدآ أن صى متم، لا ؤثك 
منلأؤى ،نهتا يمك ، رثلكال أن ولا هء لتدر ء=فادش ءان ، ئرغا موف 
.ننثثوى لأ قج' يث_<لُا عن دء قثنت قنّتتأ؛أ محي، ، ^٠١٧ه أمحئ' 
وهنرلخطم ثكثرآر ين م عك أددؤ ثق ئثاك ئد ين ١^١^٤ عثي مبم -ره

أفوغد آى ؤدنثث ثنزث ري •تنهتآ قز َق أيه، إقآ مدذثث . ثبمى لم 

سرت.نقر! عينه زن س ( ١ ) 
العقر.من صفو'\ )٢( 
بالصبر.وتويناه عليه، ثدينا )٣( 

أثره.اتبعي )٤( 
نعد.رو( 
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ئمحشبمأ قئ ي ُأنثئ ®ة1جكثث ثثوى لا محبمم نلي؛ و
هنذايقثنلأن ^٠٤^، ليا محل أنلها نق ئملة ءس عق ؛تدينه ود-ثل ® آتبم؛ياذ مح، 

ٌلآئؤيء نوء عد يذ ؛في، و شعنوء عن أرى ءامثص ءدوُع ثن يبمدا ثيعنهء ين 
مسي؛لتت إؤ ين هاز ®ا تيمن تجل عدو إي القيهقن ^، ٠٤ين ه-نا ءال عثو نمى 
أوتث3، ءد أسق يذآ رث ياي ® ألنجن آدتمئ هر ,إثثهُ قمن؛٥؛ ل ،بز 
إلامسأسقمرم ؛رى يإدآ يمم، قيما أتديؤ ف هأصح ®ا قميّت ُلهيرإ 

لهثاعدو هو إةنيى يممش أن أياد أن قظ ® بن إةث، مبمئ لم ،J، تممتفه 
ألازضذ ثائإ يؤن أن إلا فيد 4 ألأمة ش؛ا ممى َقا قم أن أرث تزتئ ئاد 

إلكينمؤمؤي قاد مق ؛تدينه أصاتق محمل ؤءآء ® ين؛لميبمث مث ث، ميبب يبما 
؛رثأماع فج ى يق؛فتن لك ؛4 ٣ لضلوئ ق، :اثثوزآ؛، أتلأ 

ا-اأ[.لاسس: آلإيِ من ٌ رن 

•لعبرة شيح أه 
عليكنقص لإيءيك<ه لثنم ألم، دذرعويك< موتئ لإ بج، ءثاكث ^٧٧ )١( 

محقين* أى ا ه أدحى ؤ ت وقوله العبرة، فيه ما وفرعون مومئ حبر من محمد يا 
القصص،ذلك من سقيي لمن بيان ه قشي لؤم ؤ • يقوله القصص، ذلك، في 

صر؟ص>مملم 4 َ،دنث ^؛_ ت فيهم هال، الدين وهم للأيمان، اسعدوا الدين وهم 
ومصيديثديه يمن أئكا دتديى ولهكن ينرن َكائ م\ ألأنس لاثمل، 

[.١١١]يوصف! قوله ,دؤ؛ي مطله ؤهدمح، ًكفي 
يذيحنمم ئايثة تتئعف، شيعا أنلهثا مجمد الأنم، ف، علا تينيثت ؤءق 

أمئالةمن مثلا فرعون كان لقن. آز1س.دنه. من َكى إقم ماءهم ريصثشء ١^٥٠١ 
فيمال، ولذللثح الشن، في سيئة وقدوة الناس، واستعباد للظلم وعنوائا الاستبداد، 

ألكاره.إل، كن.مرك أبثه ءؤ4تعلتنهم وأعوانه هو يصفه نمته آخر 

الكف.بمجمع و١كملهب والدغ الطعن هو ت الوكز )١( 
.تجا)٢( 
ستغيثه.)٣( 

فك.يتثاررون )٤( 



الحدفيها وتجاوز لأرض ا في علا أنه ت فرعون عن يه الله حدثنا شيء فأول 
مثى/ين•مردة سترة بل طانمن، لله عاد سترة الخاة في سيرته نكن ولم وتلغن، 

ويذلبعض، عاى ببعفهم تعين يوأحزابا شيعا أهلها جعل أنه • وثانيها 
وئامهمببعض، بعمهم جميعهم ويدلهم الأحزاب، من عداه ما حزب بكل 

قاملمناوأته حJب تحرك إذا حض فيهم، غرمه الذي التحزب ذلك بوامهلة حميعا 
فعلوكذلك الحزبية، لشهوة إرضاء بل فيه محبة لا عنه، ليدافع آحر حزب 

فشغلواسيامية وأحزابا شيعا أهلها جعلوا احتلوها، التي بالبلاد تحمرون مل١ 
الأمة.تريدها التي الناحية غير ناحية إلى الجهاد دفة ووجهوا ببعخبم، عنهم الأمم 

الحزبيةمعنئ فيها ويغذون الأحزاب، هذه يخالقون أنهم أمرهم ءجبّثا ومن 
مصلحةمتهم ؤللبتؤ هي إذا الوحدة، منها يءللثون ذلك، مع نم ثيْلانية باسالبب 

علزتهللي، ما إلئ إجابتها يعلقون وكائهم الأعمال من عملا أو المصالح من 
الغاصبةالأمة دامت، ما تزول أن يمكن لا الحزبية إذ المحال؛ من قريب أو محال 

فيأداصه أهم من العاصي، لأف المغصوبة؛ الأمة على سلهل-انها بامهلة 
الكلمة،اتحاد وبين بينهم يحول وأن الوحدة، من الأمم يمكن لا أن الامتحمار 

لذةوأذاقها الحكم، من الأحزاب لجميع مكن قد المستعمر كان إذا سئما ولا 
واتحاديتفق لا ما وذلك، .لعلان، بالاستبدادها على حريصة فأصبحت، لعلة، ال

للمغاصبين،وفدوا تعمِرين، للمإماما كان فرعون وكال الأمر، ؤإجماع الكلمة، 
فرعونبين ونباعد بعيدا نذهيح ؤلم حعلواته، ؤينرسمون منواله، على جون ين

أولوفرعون الشر في سينة وقدوة لهم إمام إئه نقول حتئ الغاصبين أولئلث، وبين 
الإلهدستور علئ الخارجين وأول أصحابه، من إسرائيل بني لملك الغاصتن 

بأنويفضي ومرافقها، الناس مصالح في بالشورى يقضي الذي الحكيم العادل 
عمرقال كما أحد، يذلهم ولا أحد، يتعبدهم لا بلائهم في أحرارا الناس يخلق 

١٠أحرارا؟!أمهاتهم ولدتهم وقد الماس تعبدتم كم رامتذ الخعتابت بن 
خارجففرعون للبشر، المألوفة الدساتير على خارجين الغاصبون كان فإذا 

مبعدينفتكون الأرض، أنحاء في الماس لعامة رضيه الذي الإلهي اكستور على 

)عمرو((. ova)؛/ت المحاصرة حن (، ١٩٥)ت والمغرب، ممر فتوح 
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هووإنما السينن، السنن لهم ومحن لنغامن، الباب فنح نل فرعون إل نلنا أذا 
وحبهمن عليهم بملي الدف الأعلئ ربهم وهمو المقري، وعمودهم أولهم، 

منمستعمر لكل غنن ولا ؤإذلالهم، الناس إرهاق به بييحون ما الشيطاني 
خذلانت فرعون كنهاية نهايتهم وستكون عاقبته، في والثحن، سيرته في التفكير 

مونويند وقدوتهم، إمامهم به باء بما سيبوؤول مكشوفة، وعبرة فاضح، وذل، ين، 
انعلا انم وؤهاJ الغرق، ألجمه ■صن فرعون ندم كما الندم، ينفع لا حيث، 

.ه أكفن ين وأنا إمح/حيل محإ في، ،امثت، ١^ إلا 
ألن،ريينين ئئث من عصت ومذ ذلل؛،: عليه منكنا له الله ففال، 

،اثنتاعن ٢لثايل ين 'كهمإ وإف ءايذ قمك لتي لظرتث، إ؛ديائ، ثح-ث، ذ؛وم ة. 
بهواحاؤل يهنانه، فيه ذه_، الدف الوقت، في إيمائا منه الله يقبل لم لثغلوبم\ه 

ينفعوإلها الأرصن، في الممسيين من وكان قبل، من عاصيا كان لأمه الموين،؛ 
عانونزولا لله، طاعة يدعه ثم الإيذاء من فرعون فيه يتمكن وقت في الإيمان 

•أمرْونهيه 
يمبمرعون، حل ما الأدبي المو^i، من بهم سيحل تعمرون الموكذللئ، 

مخلصينكنا لقد ت حل ما الهلاك آسثاب من بهم حل وقد فللموهم لمن يمولون 
وهناللث،بالشر، الشر تقابلوا ولا علينا، فاثقفوا مصالحكم، على حريحين لكم، 
بادئنا،في ؤإذلألما قبل من ظلمنا استبحنم وقد الأن المفللومون; لهم يقول، 

إخلاصا،الوقت، ذللئ، في منكم نقبل لا نحن أعمالما، نمار وبين بيننا والحيلولة 
.كلامالكم نمدق ولا 

الميالهلاتفة وهي منهم، طانفة ، نفعنيان فرعون• أحلاق من والناك 
يقللم أن الله ونحمي تبد، الم وين بينها يحول ما الخلقية المناعة من فيها ليس 

حلإذا الخلقي ، الفعفأن لنعلم يءه؛ ئاثه قال! بل يتفعفهم، 
وأذنابهمالامتعمار رحال وكذلك ط منهم ؛هلادقق يحل بل جميعهم، يعمهم لم بقوم 

تارة،بالمال فيغرونها ضعفاء، س الأمم تخلو ولا الأمة، من طانفة يستضعفون 
بحقها،تهناب الأمة أخذمت، إذا حنن ط إتيهم ليضّموها أخرى، تارة والمنصب، 

وبينبينها وحالت، سبيلها، فى فوقفت، الهلائفة ، ULiلها قامته حياضها، عن وتذود 
تريد.ما 
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تناصرمنهم، طائمة يد عش الأرض أنحاء في المسيين بلاء كان وفل 
أنشّأنها من حركة كل إخماد عاتقها وتأخذ المستصّرا وتعاون الغاصب، 

بأيديآمنا المسنمين بلاد فى يعيش حتى مضجعه، تمض أو عيشته، عليه تنعص 
شحائرويعطل إ هم طريقهم من الأستعماؤيه أغراضه وينفذ أنفسهم، المسيّين 

ابحعلى بريد ما كل ؤيعمل العبادة، اجد ومالعلمم، دور ويخرب الدين، 
ورضيتالمستعار، والحكم الزائف، اهلان Jالقنمتح التي الضعيفة، الطائفة تلك 

اخيار.ولا لها إرادة لا ط بطنها بملء كالأنعام تعيش أن 
الظالمةأيدي علئ يأخذوا وأن الطائفة، لتلك يفطنوا أن المسلمين وعش 

حشرالفئة؛ هذه سموم وبين الأمة بين ؤيحولوا الاستبداد، وجه في ويففوا 
اللهنهى فقد ط مستحيلا والعلاج عضالا، الراء فيصبح أحرى فئات إلي يتسرب لا 

يركونالذبن يتوعد قربانهم، عن بل الظالمتن، مظاهرْ عن نهز كما الظلم عن 
فريداظالمه، في وحيدا الغلالم ليبقئ ذلك، كل النار؛ هم نمأن ظالموا الذين إلئ 
بأنهونعر الوحشة، نلك أحس إذا الظلم عن إفا>*ءه في ينكر وفد بغيه، في 

وتحببه،، JjljJIjيصفه من منها رأى إذا بالظلم تغريه الأمة ولكن ممقوت، بغيض 
ظلممن الأمة أنفذ فاللهم ؤإطراء، ثناء في عليه تقبل الناس وجد إذا الإيذاء في 

بهتبلل، تمتينا وحلقا مثمرة، قوية حياة وهبها المستضيفين، ، وصعقالظالمين، 
جبروتمن نلل!٠ ه ماءئ؛؛ يدخ ؤ عزا والهوان نوة، الضعف 

يرانفالأية ت، وليالتاريخ، في بمثله مع ن لم حبرومحت، وهو وبهلثه، فرعون 
الأرض،في علوم لما ■ ٣٠١حديد تانف، مكلام بل م~؛مه، ثاثة ؤد~نعم، لقوله 

حلقهكان ومن الممّدماه من ئى ؤء؛م الصغ ذللث، فرعون يضغ أن عجب، ولا 
العمل.ذلك مه تثرب لا الأرض في الإفساد 

فرعوننبأ من ذلك 'ألأر؟ىه ز تضعمرا' ا،أدمى عق ئى أن ورد ؤ )٢( 
الحاللحكاية بالمخايع والتعبير الأرءسه، ؤر علا يعنى ^٠٤ قوله! علئ عطفر 

علئله ومكافأة منه، وانتقاما لفرعون، قصاصا الجملة هنْ وقعن، وند الماضية، 
ويستحيالأبناء، يذبح وأحد وأذله، الإسرائيلي السمي، فرعون أهان فقد قدم، ما 

منلث،كان لقد له! الله فقال الأعلئ، الرب أنه وادعى وحالقه، ربه ونز النساء، 
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وأذقتهاستضعفته الذي اكب على نمن أن إرادتنا تعلقت أن متا وكان كان، ما 
الناص،بهم بتاس والدنيا، الدين في بهم يفتدى أنمة ونجعلهم ألوانا، العذاب 

قال:كما وملركا، الأرض في ولاة نجعلهم أو الخم، في بهم ويفتدون 
نز،دنئثئلإ آمآت يلإ جثل آد عوقم أف نته أذ'كردأ ثعومحّ لثومهء موش ،3، 

الإسرائيليلكب حطاب وهو •٢[، -•: ٥٧١]ألمنهزه تى لدا يون لم ما 
استعباد،بعد ومالاائ، ذل، بحل وعز صحفإ، بعد قوة من ، Ijap؟بما عليه وامتنان 
أنفيها الله يرينا معنا التي لأبان ا وكل-للئه فرعون، وعغلمة فرعون مللث، وأورثه 
وأوسبفئ، عزه أو وظن يبني، لا ما بأهلها وصنع الأرض، في علا فرعون 

استضعفواالJين علي يمن أن أراد~ لما راد -ولا أراد الله ولكي يJولج لا ملكه 
يمكنوأن فرعون، لمللث، الوارين ويجعلهم وولاة، أنمة ويجعلهم الأرض، في 

منها،يخرجهم أن أحد تطيع يلا حتئ أقدامهم مها ويب الأرض، في لهم 
وهامانفرعون ويري والفوذ، السلءلان ؤيهبهم والتام، ممر في أيديهم ويطلق 

مولودبد علن وهلاكهم ملكهم، ذهاب من يخافون كانوا ما منهم وجنودهما 
نفذ.شيقا الله أراد ومتن إمحرائيل، بني لثحبج — —تعالن الله أراده ما ذللث، منهم؛ 

فرعون،عليهم طط. أن الإسرائيلي الشعب مع الله صنعه فيما والعبرة 
ملطانه،عليهم سهل فيللعبودية، واستثهالأ للن.ل، استعل-ادا فيهم فوجل- به فابتلاهم 
ئآظاعؤأمتم وصفه; فى الله يقول وليلك وJكاله؛ بقلته فى وjغالن 

[.٠٤لالز-مف: قينه زح َقاؤأ إقهم 
علنلغلبوه للغللم، وامحتنكارا للباطل، مقاومة قومه ص وجل- فرعون أف ولو 

فرعون،ذللث، ص هم لينقل. مومحئ رسوله فيهم ؛حث< وقل حل-ه، عند وأوقفوه أمره، 
حربعلن فرعون يشايع من إسرائيل بني من فكان التوحيد، إلن ويدعوهم 

المتكبرون.ملؤه وهم ٠ موسن 
أنرجاء حرة الله فجمع بمعجزاته، وصدقه باياته، مؤمن الله أيد وفل- 

وقتلهالأمر، عليه فاشتد فرعون، وملأ فرعون علن حربا فكانوا بموسن، يظفروا 
فأذنالإيل-اء فضاعف منه، الرغم علن محيكبر مؤمن حزب لأف والحزن؛ الغيفل 

وهنالاان،حل، ما الغرق من به فحل بجنوده، فرعون فأتبعهم بالهجرة، لموصن الله 
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وأسرفالإيذاء، في وأمهن الفللمم، في تغالئ لأمه منكه؛ ونفوض سلطانه، ذهب 
نصرهفجاء للحق، وغيرته للعدل، الله انتقام إلا يبق فلم الناس، اسماي في 

واصحه.وعبرة ا عفلس آية فرعون وغرق موسى بنجاة 
لهم،الظلم ويستمرئون ويس-تعبرولهم، الناس يغللمون فراعنق زمن كل وفي 

استعبادعلى ويطرونهم الظلم، على يشكرونهم شر، Jهلانات المراعنه أولئك ومع 
فيحظا هذا وراء من لهم لأو عليه؛ هم الذي الشر محي ويحببونهم الماس، 

نفوذ.أو مال س الحياة 
ويفضعيشه، عليه ينغص من فرعونه علئ الله لهل بزمن كل وفي 

اللهفاو بالظلم؛ الناس ورصي الموء، وبطانات فرعون حزب كثر فإذا مضجعه، 
العبودية،وبحوا بالذلة، يشعروا حتئ كذلك الحال ويبقئ عليهم، لهله ي

نأييدس بهم يحل وهناللئ، منه، الخالص في وياحذوا العمل، ذلك تناكروا وي
أنبعد وحاكمين عتيدا، كانوا أن بعد سادة فيجعلهم أشل، له هم ما ونمره الله 

[.١١]الوعد: أأقوثآإه ما ثزؤأ حئ موي ما ث؛ز لا آثه ءؤإدى محكومين: كانوا 
اللهلهل يوفد زمان، كل في الفراعنة علئ للقضاء الئلتعي الطريق هو ذلك 

وأغرمحواالظلم في بالغوا إذا موس فرعون على لط ما الهلاك أنواع س عليهم 
والملك،الماهلان لبهم ويالجن، ظهر لهم الله فيقلمح والجور، انمف في 

سوءعلئ منهم وانمقانا بغيهم، علن لهم جزاء ملكهم، ويهدم عروشهم، ؤيثل 
•عملهم 

عقوبة،من يه الله أنزله وما فرعون، بسيرة تعتبر أن لأرصر ا ملوك وعلى 
الحولمن له كان أن بعد ذهب، الذي وملكه تفوض، الذي بعرشه تدكر وأن 

يصرل >أؤآليس وهارون؛ بموسى يستحق وهو محال حتئ كان، ما والطول 
[.٥١ت ]الزخرف جنطذه أثاد محي ين قنيا ألأنهنر وهنده 

فوقمحوصت، وممالك ثلتح، عروش من كم أنه المستبد فرعون نسى وقد 
يثاءّمن ألمآاس> ترق أثمقئي منيك آللهلحّ فرعون؛ عليه يجلس الذي مصر عرس 

سملإ عك ؤك الحز ئثدق شاء تى وتذل شاء من وبر شآء منن آلمإاك محئتيع 
[.٢٦صران: ]آل ؤروه 
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يتحولفد بل صعقه، على يبقى لا الضعبف أف الايات بهذه الله وبرينا 
إلىوالمحكوم محكوم، إلئ والحاكم صعيف، إلئ والقوي نوى، إلئ الضعيف 

هووالسكين يدور والضلاك والمهاد، الليل يقلم، والله دول، الأيام لأف حاكم؛ 
.الغرور 

لهالنربية ؛r_، نرؤع الخ، • • ■ آذ مزّءث أي- إك )٣( 
منعليه حافت فإذا ، ترصعه أن أمه ألهم حيث فرعون من ؤإنفاذه ا لموسؤن 

ووعدهاعليه وقد اليل، في وجعله تابوت في بوصعه الثم في ألقته فرعون 
عثرواحينما فرعون آل فى محبته ألقى وقد  ١٠مرملا نبيا سيجعله وأئه إليها يرده أن 

لهمعدوا فكان فالتمهلوه ا ولدا يتخذوه أو ينفعهم أن رجاء محتله بعدم وأوصوا عليه 
قوادهاوأصبح لفراقه أمه تالمت تم ، محللممهم علئ وجنده لفرعون جزاء وحزنا، 

لكشفتبالصبر قلبها على الله ربْل أن لولا لرصا، ا من حلوا العقل، مجن صفرا 
•لديس ١ وأفدئت الر 

قومتشعر أن بدون بحد عالئ فرأته أثره، تنبع أن أخته أومن ذاك وحين 
هيئةفي أحنه إليهم فقدم المرصعات، ثدي التمام عليه الله حزم وقد فرعون، 

رأيها،على فنزلوا لكم، يكفلونه بيت أهل على أدلكم هل وقالتت الناصح، 
حقلها بإرجاعه الله وعد أل ولتعلم تحزن، ولا ّر تكي أمه إلئ الله ورده 

طه.سورة فى القصة شرحنا وقد فيه، مرية لا 

حفظهالذي أف ليعلم ؛ بها يدكرْ موسى علئ الله نعم من التدبير ذللث، كل 
كبيروهو بحفغله بأن جدير فرءون= وعدوه الله عدو كنف فى صغير وهو 

راشد.

ديقحتمح؛ محيبلك ؤطثا -ثكآ »ايننع ^٣؛، ندم لج 
الأيةبهده يرينا فهو رمولأ؛ سيجعل، أق، الهد في وهو لأم؛، —تعالئ~ الل، لوعد 

علمهو والعلم المبوة، هو فالحكم والعلم، الحكم واعؤناه لأمة، بوعده بر أيه 
الحكموقيل العملية، الجسمية قواه كملت، أي• واستوي؛ أشده بلغ حين اة اكور 

ثىيمحتوظن ف، مق نا ؤوإذ>=قزث قال; كما المافع، والعلم الحكمة هو والعلم; 
يونوٌن ثناء س ألحهكمه ^؛^^، ه; وقول[، ٣٤]الأحزاب: رأ-لاتضةه أس ءاينت، 
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ألثغستيه،وى ءؤو؛5ث,لك< وقوله! [، ٢٦٩]المرن: حكيهاه ح؛دا أنلإ ثئد ألمهكمه 
المللئ،بت في وتربيته ولدها حففل وهو الجزاء، بذلك موس أم حزينا كما أي؛ 

المراضع،عليه وحرمنا بالحبر، قلبها على وربطنا عليه، للقفاء حلق الذي 
بهايجدب الله ْن محبة عليه وألقينا يكفله، من إلى لترثدهم أحنه له وصخرنا 

٠رصولأ وجعلناه بالوعد، لها ورفينا إليه، فرعون امرأة قلب 
بدلكإحسانها علمي فكافاناها نة، محسكانت، موس أم لأ'و ذس كل 

فىإحسانه على موسى جازينا كما أي؛ آا، المحنين نجزي ءاوكدلك أو؛ العمل، 
واللهمحن، كل نجزي واللهف، التدبير بدلك المطلق للخير واصتثعداده الصغر، 

كلعلينا يقمر لم كان وإن بأعماله، أدرى فهو موصئ، به أحن ماذا بعلم 
الجورومهد الظلم بيت فى به ولطفه فرعون، ست، فى نشأته حبر قص بل تاريخه، 

منرجل مم يتشاجر كان الذي للرجل قتله حبر علينا قص كما ،، قوالع
.أنصاره 

هيالمدينة فيل إلخ، • • ■ أنلهاه نذ عملة جن عك ألدينه ءاؤود-ءل )٤( 
وفالمصر، من فرسخين رأس على وهي فرعون، كنها يكان التي قرية ل١ 

بعدكان القبعلي قتل أو علئ دليل الأية في وليس شمس، عين هي الضحاك: 
-سردهاكما الحوادث، لما يسرد لا الكريم والقرآن •رننا، تفيد لا الواو لأو النبوة، 

فيصحوحلقية، ه نفوتربية عبرة، كنناب هو بل ط وجودها نظام على التاريخ كتبإ 
فىوالختاّية متاحرا الوجود فى ترتيبه كان ؤإن باهمها، مبتدئا الخواديث، يدكر أن 

حجرفي موص نشأة لحدين، عرص لما أئه إلح؛ • • • آشدًأه بج ؤرلم١ قوله؛ 
ذللث،إل ويقول؛ تاريخه يتمم أن نامي، وهوصغير، حفغله وأنه وبيته، فرعون 
أمه.وعد كما والعلم الحكم الله آتاه واستوي أشده بلغ لما الطفل 

تلكلمثل للقبقر قتله وقصة تربيته، قصة بين جاءمحنتح الرسالة إءaلانه فقصة 
^١؛^الشعراء؛ سورة في له فرعون قول لدللثح ؤيدذ نيلها، لأئها لا الناسبة، 

ميكوأنّثا ثميّتا اتق سلتلغبح ؤثعانثه ست؛ن عمك ِن فنا ولست، ؤبيدا همنا نيئا 
نقل مم، ح،سمحإ ثا يدم ئئثيث، . ألمايث يذ يأذأ ^١ تكنا ٠اد .١ اهؤكن 

[.-١٨١٢]الغعراء: ألثزستيو؛ه من نبمتاي ^٤^١ 
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يدموص له فيهول فرعون، بنعمة لكفر وأنه المهلي قل بقصة يذكره فرعون 
صالامحمد في قال كما يبنه، الئ ربي يهديني أن فل فعلنها 

منوجعله الحكم له الله فوهب خافهم، لما منهم فر ذلك عقب وأيه ذ٠دئه، 
الرجإقتل أن في صريح نمم وهو ، \ لتربآ ١ على الدالة بالفاء وعطفه المرين، 

علئالقبطي قصة عطفت أيها فيها ما فكل معنا التي الأية أما ط الرمالة قبل لكن 
ألفرض على وذلك ترزجبا، ولا تعقيبا نقنقي لا والواو بالواو، الحكم إيتانه 

والحلمالحكمة هو قلنا إذا أما التوراة، وعلم الرسالة حكم هما والعلم؛ الحكم 
وأهون.أهون فالأمر ذلك قلنا إذا عنهما؛ العصور من عصر يخلو ولا النافع، 

منوالخطا خطا لأئه الخ؛ . . . أشثزه محل مى هتذا ^٥١)، وقوله! 
حزبان،يتئام أن الاس من ي يحصاي ما القتل ذلك إلئ > وقد الشيطان، 

Wبقتل لأوقات ا بعقم في ٥ لمشاج. ١ وتنتهي بثيحته، حرب كل تعين في
وعاق_إلا وليلك بال، علل لهما خطر ولا القتل، إلئ يقصدا لم والمتشاحران 

أذنمشاجرة هى يقولون بل اشتل، عقوبة المثاجرايت، هذه على الونحعى القانون 
كيلك،لكن وْا حزبي، غرض عليه الحامل لأف الشيطان؛ إلئ ونبه قتل، إلئ 
الشيهل١ن.عمل من فهو 

أسبابهفي أخد الذي هو لأئه ذللن،؛ له الله يغمر أن موسئ طلب وقد 
محنلكن ولو منهم فرط ما استعذلام في المفربيم■ نن على وحريا ومقدماته، 
ه،إلمم،اي فلعل آلث قن هد أستخ ينا يي-، المغاتر! محقرات 

هذابعد أكون فلن لأضب٠ن، *ُلي بإنحاملثه م أقأي،* ■ مافيكون أن يحتمل* 
فلناعصنى، علئ إنعامك بحق • أتم،امتعطايا، يكون وأن للمجرمين، عونا 
يظاهرأن من يبرأ فهو ،، استحطافأو م فإنه قلنا! ومواء لمجرم، معينا أكون 
ماوية،الالشراح عليه امفقن، ديني خلق وهو إجرامها، على طائفة أو رجلا 

ماووأوثُ ألإ عز ءؤوةداومأ ! —تعالئ— الله يقول ولخللثلأ الأديان، وحتمته 
إلآننمم بم-الوذ آكمت> عن قيل ■ ويقول ٢؛، لالمائد؛ت آلإلمء عز 
[.١٠٧]الشاء; أبماه م١ثا َكال من محت لا اثن 

العدوان؛ثم الم«مم، وهو الإثم، على نتعاون أن ينهانا ~ٌثحانه~ فهو 
بعصيانهم أنفيختانون ١^؛^ عن مجادل أن ونهانا عليه، الناس تعاون أكثر لأن 
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القانون.أمام تهونها أو أعمالهم، عن ر نعتن. ولا عنهم، نداغ فاد —تعالئ—، الله 
أنيعلم قد منهم الرحل فإل الأية؛ هذه تدبر إلئ المحاماة رحال، أحوج وما 

■قوة من أوتي، ما بكل عنه ويداغ ، منه التوكيل يقبل ذلك مع هو مم ط آمم مجرم موكله 
بالمهمةقيام بائه الممل ذلك عن يعتن.رون أيهم المحامين أمر غريب ومن 

ويعالخوْمجرم، عن يدافعوا أن عليهم أوحّا الذي ما ندري ولا عليهم، الملقاة 
عليه،حجة يكون بما القضاء أمام ف، يعتر لا وكيف الإحرام، معالم يخفي كيف 
هن.هحلق الذ.ي القانون هو أم الجرم، عن الدفاع عن ينهاهم الذي دينهم أهو 

فىشريكان والمحامي فالقاصى عليه، مهمته وسهيل القضاء، لتنوير حلئا الهنة 
المحامينمن كثيرا يلجئ التعيش ولكنه والخيل، للحق ونميران الدالة، نثر 

للخيرات،والهربين واللموص، كالقتلة المجرمين، من التوكيل لقبول 
كله.ذلك من الله حمانا ؛الأعراض؛ والمجرين 

منهّ_، يطلد1تممثن4ه إمح؛مس ننحرم 'آدكا ^١ يميِ، ^١^١ آويين ي ؤظص؛ح 
قتلفي ت، بيتلأيك ميرن<ه؛ يتيبم( إئك مبئ لم ءؤث١ل، آحر حادث في المعونة 

علئيدل وهو ، فناهرها الخواية، بتن وُؤبة4 آحر؟ رجلا اليوم وتقاتزا رجل( 
1^5،يمح، أد< أياد ان إليه والرحؤع اكل ذلك معاودة من  ١.موس نمرة 
بقبهلئيبهلش أن أراد الذي فهو لموسى، لا للمتنمر الضمير اه لهعدو هر 

ثنتَثا أن، أرد ^؛٣؛^ القبطى: وقاده ، ءهؤ؛ ولوس له عدو هو آحر 
٠آث1نيهه من ذؤ0  ٧١مد وما أمح، ف، •ثايإ قوة أن، إلا ميد إن ا'لأنيى سا 

سي—Vوكان أشع، فد للقبعلي قتله حادث لأي موس؛ إلئ القول وجه وقد 
القبهلىقفلن ل، تنماره ا'ا،أعاد وقي. بمومئ، الإمرائيلي امحتتصار القتل هذا 

؛لأسلوببذلك فخاؤلبه أخاه، قتل كما ويقتله ب؛لاوءه موس أف كله لخلك 
بالأمس.إليه انضم كما صاحبه إلئ ينضم أن عليه منكرا 

ويكونشيعته، من للذي تشيعه في مرة يخهلئ موس أل حد.ا البعيد ومن 
منوكذلك أحرى، مرة الخطأ يعاود ثم ذنب، بدون رجل فتل ذلك وراء من 

لممح،وإدك بقوله: الثانية المرة في تنمره يالن.ي الرحل يقابل موسي أن البعيد 
ّأحرى مرة إليه ينحاز ثم ثهه•، 
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صالثانية المرة قى نفسه على موسى من الخائف يكون أن أيقنا البعيد ومن 
سئماولا ، مسسشم والمعنى منسقة فالأية ذكرناه الذي التوجيه على أما المستنصر، 

توبتهينقض أن يمكن فان لمجرم، ٠^^١ يكون أن ربه إلئ وانابآ تاب موسى أن 
الأولى،المرة فى فيه ولمع الذي الخطأ بذلك ينتفع أن بد ولا الثاني^ اليوم فى، 

فيللزعامه وهجاهم الة، _را،س_ولالله أعدهم عمن فضلا الخؤمني1ن في الشان وهو 
المدينة،• ٣٠لبخرج قتله؛ في يتشاورون القوم أل يبلغه رجل جاء ثم الدين^ 
أليفيد آلنونةه< أشبما ومن ت وقوله الظالمين، من ينجيه أن الله يدعو وهو فخرج 
القبطييوجه أن ]ع ما فاد وعيره، لفرعون أمرها وعلم L أشيعت القتل ماله 

ترى.الذي النحو ذلك على موسى إلى الخطاب 
هملمحي ويدا للقيهلي قتله شان في قال أن بعد يبني إئه ت القول وجملة 

،نآه قللجن شمح، ثتق إي، ويب ال• قأن عد وبط ؛ح؛نيم محل، عدو إهم أشم 
كلهذلك بعد يبعد ؛ إلمنييرن،ه طهتنل أّقث يأن عد أسمت، بت؛ا ولب ت فال أن وبعد 

يريدأو ، بالقبطّى البطش يريد أكان سواء موسى هو للبطش المريد يكون أن 
الخطأ؛ذللث، ينتفع لم موسى أف معناه لأل استنصره؛ الذي ؛الإسرائيلي البطش 

موٌنىمن البطش يكون أن من يمغ آخر سبب وهناك عليه، وندم له أسما الذي 
ؤإئماله، بالعداوة يعرفج فلم ، موص سبعة من الإسرائيلي أف هو با'لإسرانيليت 

أوقعأئه بسبب جريدة المداوة أل ادعئ إذا إلا اللهم فمهل، للقبهلي عدو هو 
ولكنلموص، عدوا الأعياد بهذا فأصبح الأولى للمرة القبطي نتل في موص 

مرحعيكون أن احنرته الذي الوجه علئ يوحد ما وكل الظ-اهر، حلاف ذلك 
عدو،هو لليي قوله! قي والضمير للامرائيلي، ؤ١ر١ده قوله! في الضمير 

عالييرجح لا التراكيب،، في مئلمه عهد قل لغفلي اعتبار وهو القبطي، وهو 
احترناه.الذي للوجه مرجحة ذكرناها التي المعنوية الاعتارات، 
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موسى

ثيةلثما ١. آل-يل  ٠١٣يهببى آن نيت عئ ثال ٌرنك قناء مبمم وؤنثا 
ثدوداةيرنهم من ميكت .تشي 'الكايل بث أمه عفيي رثت منيي 

لهتانق . يثير ثنخ ؤأمكا ١^؛!، بمسير حى ميى لا ثالثا م، ثاو 
بمُصثاأءه . ئنيم تثر يذ إل أرك لثآ إذ تما ثاJ النلز إل ملأ ثم 

وذهسج^اءم ثلمنا لنا مقيت ما أجر لجرألمد يدعؤك \ثإ ثالث آستنياو عل تمشى 
ثتأثيإ.نئدهثا ك إ( . \فلرإي\0 'ألموءِ ثث ثمن خن، لا ثاJ آكثص ءفيي 

إ-ندىأذكْلكث■ أن ود إؤآ قاد . ّئ آمتميث، من خر إذك آسثفجتآ 
أذأليني ؤما عندك يبن عنمل ألممت لإذ حجج ذنيف تاُمف أن ؤ هثثن آينى 
أثمائتلس _ااي إيك ثال آلكإبخة من أف ساء إن سقبمدث  ٠٤٤٥؛أس 

مشقش قنا ه . يضل دنوئ ما عل تأس ءد عذزى ثآد هثيت، آلآ-بملما 
هوثايإ ءامت، إق لأنهي ئال مايإ ألثلؤر حانس، ثن ءاد٢ى أء-لهء وسار ٢^٢^,، 

ودتأقها *؛؛U . س,علاوى تللإ ألثار منى كذرْم أز بمم متهثثا ؛،^ ١٠
متأف أيا 1زت ينمؤى ق \ذ1زإن} ين 'آثميقت أقيؤ ي أيتمي ألواب ئبل ثن 

تنمؤخبعقب ولمِ ثنيإ وك نآف َلأمثا نير ر»ادا قثا ءماك أز أن و. 

عليم.الناص لزحام الماء عن تدفعان )١( 
الغنم.رعاة ينصرف )٢( 
سنين.)٣( 

قين.)٤( 

•يرجع )ْ( 
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سوءعم يى تمناء مج تبك ؤ، يدق أنهك ١. ألآبنير؛كث ين إلك ط محن ،١ أنل 
ونلإبوقتيمبمثي إك ييبمكن ين بينتان ثديك ألثنسذ يى :تككك إقك■ وآ»سلم 

1.ينتلؤن ش ف ١٠١٥ممسا ينهم ثنت إؤ يث قال .١ ذستيك ميا يتقامأ إقهم 
أنثناف إق ردءا مي هأنيلت إ1تثثادا مي أئصثح هو هثنرؤرن> وبق 

إلإ^مادصبملؤث ثلأ سلطنا نكتا وممنمل شٍائ، ق عضد مشد ،lJ وا 
إلاندآ ما ثامأ بغتت إئاتنن١ موش تآءئم ثلثا . ألثليئ أقاث؛ةنا رثي امتا يثانظ 

زكضبمن أعلم  ij)؛محؤمى همقال ألأولن اينا ءابمؤآ بهندا سمعنا ؤما تنزي سمحر 
تيمنؤثاد وا الْلنلثؤل يميح لا إيم ألدار عنفه لم ءن ؤين ءندْء يى إلهدئ 

قنآبجثل ألْل-؛ن عز يهنن ل، ثأنق عيم إلنو ين لهتظم عيمث ث أنملأ يتأيهثا 
ئووا يى وإفي مّنم إلو إف( أطئ د—ي( ا صقم

ؤيمدءثأحثدكئه . يمحبمؤى لأ إبتا أدهم رطؤأ ، ٣١كم ألأنمن ي نبمنردم 
لمةو1نعأثهلم . ألْلتد\را عنفته ءقاُى َمحنا ءاطر ين ؤ، 

نيثمثكتثه ألدة هتذه ؤ، رآبننهم . لا ألمثنثؤ ؤينم الكثاي إث، يثدعؤيى 
؛[.Y-Yt]القمص; ه ألمقؤمن تمي هم آنقينمة 

٠ومرة ممح ٌه 
فرلما ٠ ألكلّل^ مؤإء يهيبق ان ؤؤت عسئ قال مدعى ظماء مبمه )١( 

جزيرةثب قمح، واقعة بلاد وهمح، مدين، جهة توجه اكطمح، قل س ممر من موس 
باسمه.القبيلة وصميت مدين، إلئ تب هلين، فلوجنوب الحجاز ثمال نى سينا 

ماءؤية ؤووأي ري، الالهلربق يهديه أن ربه من موس طلب وقد 
وأمانته،ونجدته مروءته وهو وسببه، الزواج في لقحته بيان إلخ= . . . ه منيي 

أباهماأل أحثراه أن وبعد الرعاة، مقاومة عن صعما المرأتين من رأى أن بعد 

الفزع.)١( 
.معينا)٢( 

وقوة.غية )٣( 

.أصعا_ ت و1ظالح عالتا، ينا )٤( 
البدين■المطرودين )يا 
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إحدىوأن الغنم، سقي في الماهمثن مع اهم يأن تهلمع يلا كبير ئٍخ 
أجرليجزيه يدعوه أباها أن وأخبرته وحياء، أدب فى تمشى جاءته المرأتين 

وأزالحلمانه قصصه عليه وقص موسى إليه وصل حين الشتخ ذلك وأن قي، ال
.ُالْلنايبمه< 'ألمؤيِ يث قميث عذ لا وؤئاJ، خوفه، 

لهوثهدمت، قى، للتاجر0 يأن أبيها من المرأتين إحدى ت، طليوهناك 
الذيالبن، في معه كان إذا ميما ولا الأجير، يحتاجه ما وذلك والأمانة، بالقوة 
ففدالأمانة وأما لهما، سقى حين منه عرفتها فند القوة أما بنات، فيه يعمل 

اءوالتأبيها، تح ؤلللإجاية معها عودته عند ثم الحمل، ذلك في وهو فيه عرفتها 
يذكرونوالمقرون ملاقاتهن، فى وأدبه بحرم غض من الرجل أمانق تعرف، 

أدبعلئ تدل وهي معها، ذاهب وهو المرأتين إحدى مع موس أدب في روايات؛ 
يحببهاحد إلئ اء الممع الأمانة من موس يكن لم ؤإذا المرأة، هذه مع موس 

فمنذلك، من وأكبر كنللأ٠ موس يكن لم إذا بالشاء؛ لسانها ويطلق استئجاره، في 
يكون؟الذي 

ولمبناته، لإحدى زوجا ليكون فخطبه ابنته، بصدق الشيخ اقتنع وهنالك، 
شهدتالتي البنت، أيها والذلاهر موس، على عرصها التي البنت، لنا القرآن يعين 

فمنا عثت أنت فان سنين، ثمان يخدمهم أن مهرها جعل وقد والأمانة، بالقوة له 
يهلالبهفلم معدما وجده أنه ويفلهر الزواج، ذللا، في عليه يثق أن يريد ولا عنده، 

بهم،تأنس الذين آلك؛ثتاخعنه يكن آله كثاء إن محت، سنجد ؤ ت له قال ثم بمال، 
للقيامأيما الصالحين ومن الصائح، خلق موس في لمح لأئه بكا؛ ويأنسون 

إلئالمتقبل فيكل ه، آثم ثاء • يقول ألتا الشيخ أدبإ وٌزا البإ، بحقوق 
أجلةثنت،ه ألاجلم ءؤأيت١ له؛ وقال ذللث،، إلئ موس فأجابه ~تعالئ~، الله 

وونأس الزيادة، ب، طلفي علي يعتدى لا عده عدقى الحشر، أو الثمان 
قفيناه.الذي العهد ذللث، على ومهيمن شاهد ؤيكيره لمول ما 

غيرهما؟أم أخيه ابن أم ثحيت، أهو الشيخ ذللا، في المفسرون ، اختلفوقد 
أاسمه معرفة عاى ، تتوقفلا والعبرة تعالي—، — الله إلي علمه تفويض والأحسن 

ثاُيبأنه الاءس يعفى ظن وقد الني، ئّمك، م ليس المذكور ثعيبا أن الخلماء كلام من الأقرب 
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أنهتا والجديد طه، محورة في شرحت قد واليد والعصا النار قصة )٢( 

كتثيثوبهم، يمثلون. آن ثأناف ئنثا نتم ثلث إذ بقول؛ ه موس 
اللهفيجيبه ، أنناف إق بمدي رذ،؛ مي هار"يله لثثائا بج( يمثخ أم 

إلتكثا ojL^jئلأ سلطتنا لك>ّا ومحيي، يامقا ف عضد ت بقوله طله إلى 
آلصث4.ابقثا نبج، أنثا إئا,نظ 

كلهموغمعم، جريح وابن الصرتم، والعن هماس ابن ُ-ل الم—لمض علما' مد غلط رمذا ه الني 
ولمانملماء من يعرف لا عمن تجب أنه لحكي ه اللي تجا هو لمس موس صاهرت ألدى أن ذكروا 
ا.والتا،اب*بة المحا مء' أحد م* يثت 

مالم:رثاد ت: والماثل، الرّاش وجامع <، ١٢٦)ت/ Aro.-yt،{/y)انمحح: الجراب انظر: 
شحيباموسر حمى كون شتاع ااوأءا فيها: وجاء الرسالة، هذه في عنه الكلام فمل وتد )آ/آآ~ا'ا"(، 

ممافهذا والعقلية؛ المعية وطرفه ودلأتله، العلم، بحقاتق لهم حبأ,ِة لا الذين الماس من كثير عند المثي 
ءير0حالفه وتد العلم، إلئ انمسسءب بعض عءذ مقولا يكون أن ذلك مثل غاية فإن عاقل• يه ءم لا 

الأدلة".إلن فيه سازعا ما رد يجب بل حجة، ليس نظيره يخالفه الذي العالم وتول العلم، أهل من 
فانية:

الإبهاميكون وقد الأصماء، من ذكره على ينمط لم ما القرآن: ومجبهمات ١^^٠٠ "مبهمايت، علم ٌتن هذا 
الخ.. . . زمان أو مكان أو حيران أو نبات، أو لعلم 
أنهغير أهميته، إبرار على العلم هذا في المؤلفون هؤلاء حرصن وند ط العلم ٥^٠١ في العلما، ألف وتد 

وعرب. فانية لا ونمرعا- الأيلأم أمهاء -من الد أيهمه ما أن الأصل إذ التمر؛ فهم في له أئر لا 
للذاكرة.يكون وما _، في يدخل يل العلم، متن من لمس 
القران،مبهمان عند يقف، أن به: تميز الذي ( ٣١٠)ت: الطبري المرين إٌام منهج من كان وند 

به.جهله يفره لم جاهل جهله ؤإن علمه• به العالم ينفع لم علم إذا علم أنه ويبض 
وهذا. . ٠. فقال: التفسير، علم من المقل طريقه فيما ( ٧٢٨)ت: تيمية ابن الإملأم ثيخ ذكر وند 

فيه،فانية لا مما عنه فالحث، منه. بانمدق الجزم إلى لما طريق لا ها وهو • المقول من الثاني النم 
الكلام.فضول من فيه والكلام 

دليلا.فيه المحق عاز نصب، الله فإن معرفته، إلئ الملمون يحتاج ما وأما 
البعضوفي الكهف، أصحاب كلبا لون في احتلافهم منه: انمحح علئ دليل ولا يفجل- لا ما فمثال 
قتلهالذي الغلام اسم وفي إ خشبها كان وما ؤ نوح سفينة مقدار وفي البقرة، من موسى به صرب الذي 

.٠...ذللث، ونحو الخفر، 

مجساعرالمصنيفج، أنولع (، ٥٦)زرزور عدنان د• تحقيق: تيمية، لابن المفسر، أصول في مقدمة انغلر: 
)عمرو((. ١٤١)الطيار: 
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وغلةملطة لكما نجعل ومح، تعليعان بلا ٥ ومحال فرعون أل والمراد 
•وقوله معهم، يمه المل• يئتلل لولا لملكهم، ولا لهم اتا ■محتعمل فلا عليهم، 

ودلائلالله آيات إذ أي■ إلإك«اه، دنيلؤث ت بقوله متعالق إما ءؤرء١ثتناه 
تبقوله ذلك عق_، ثم بأذى، إليكم وصولهم وبين بينهم تحول وملهنانه نل.رته 
أئهموالمراد! ، بقوله! منعلق ؤإما التدو0ه، آف،؛كنا و،تي وئ 

.بهاالله أياوهم التي الأبان ب، ببومالأه فرعون سيغلبون 
ملممارمحا ئنذى سر إلا هندآ ^١ ثالؤأ بنتت إءادنننا موّمثم مآءيم  u^l1؛

بانوصفوه ثم سحرا، صدقه ودلائل الله آيات فسموا أ/لآولبمه، ٠اكاJن١ ؤآ إهنذ.ا 
فرعون.عن الناس به ليمرف احتلقه الدي هو موس 

؛وهنالك،الأولين، آباتهم في موص بلعوم سجعوا ما بأنهم ذللث، عقبوا ثم 
ريدي١^^ عنمه نم ئؤ0 نتن ءناٍْء يذ ذالهدئ جثآء بمن آعآم ملإ ؤوهال، 

الماحر،من بآيات، الموئل• والرسول لثعلل، ١ من المحقق يعلم الذي هو أي ه نف
ورجوعهبفرعون تعريفي وهو المقيم، والثوامحبح له الحنة العاقبة تكون من ويعلم 

والمطل•للمحؤ، حابه في "تعاد" الله إلى 
ساحراكنت، لو يقول؛ وكائه ألخليوزه، بمهح لا بقوله• ذلك عقب ثم 

أيدنيما مفتريا كنت، ولو يفلح، لا الماحر لأل أفلحث،؛ ما فرعون يزعم كما 
ليمويد.ا الله دام وما ويناصرهم، الصادقين يؤيد وإئما كذابا، يؤيد لا لأيه الله؛ 

غيري.الظالم ؤإئما بالظالم، ت، فل
يستطعلم لما ه. عممح•■ إثنحد نق لخظم علت ما أتلأ فنعنف ^^١؟، 

الونن يظم علنت، ما ألنلأ بطانته إلى توجه موص ت-لأتل يعارض أن 
ه،نفإلهية إثباتا نقمن كما سواه، إله نفى تضمن قد هذا وكلامه عممحس،ه، 

لزواتوحالق والجبار والمحار والأرض ماوات للحالق أئه فرعون يرد ولم 
هوالإله بل المائل، وبدهيات العقول، أوائل من ذللث، بامتناع العلم فاد الماس؛ 

يطيعواأن إلا الماس علئ تكليف، لا ثميفول المانع، ينفي كان فالرجل المعبود، 
ماءللمحالما كونه ادعائه من الجمهور ظنه ما لا لأمره، وينقادوا ملكهم، 

وصغارالعقول، بسطاء به يتغفل قاله بل لعقيا.ته، إرصاء ذللث، يقل ولم والأرض، 
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وآيةيمول، فيما وأحميته دعوته، في موسى بصدق موقنا فكان هو أما الأحلام، 
رأ'لأرءتيآلنتوت رب إلا هتؤل؛ أمو ثآ عنت، ^iijj ت له مومحئ الله نبي نول، ذللئ، 

[،١٤]الغمل: ظiما آم—يم رإستق1تهآ ها ؤوبمأثثوأ وقوله [، ١٠٢راءت لالإ"بميره 
ووهئرٌنمه، إله إك أطخ كي صيما i، ئاُبجل أثين عل بجني ؤ، 

أنامحتطاعته في أو يوهمهم القوم، من معه لمن وتغفله وتكبره فرعون تجبر دليل 
يدعيه،الذي موص إله لتري، عيه فيصعد الحروق الطن من عاليا ا قمن يعمل 
فيبمي لأظثر ٠^٢^، ■' بقوله عقبه ولذللئ، ٠^؛؛ بموسى تهكم وهو 

دعواه.

امتعملأو ث به يقْلم، ولم موسى كذب ظن حيث مقتصدا فرعون كان ولقد 
هرحمن إله وجز وفز ئثمأ أي( بملوذ ءؤأك!أث ت كقوله اليقين موضع الظن 

٤٦.]

ينبمر؛كتحهلا إيثا أيهم وطمأ ألمح، ئكم ألأنيا ق، ؤبمردم نو ؤأ؛سةلإر 
علىفنحاسهم إلينا يرجعون لا أنهم وفلنوا الحق، بغير وجنده فرعون ~تحالى~ 

المجير.ذلك 

وأحدثائر، عزيز أحذ الله أحازْ ق ن-؛دث4لم ؤينؤدة 
للذد0 ؤ كقوله؛ له، يؤبه ولا به يعتد لا من إلقاء اليم في فالقاهم معه جنده 

[.١٨١^ممران: ]TJ، ء1هورهلمه< ورآء ءؤذثنذوْ وقوله! ٤[، ]الهمزة: لثأمهه .آ
لنوذكالأ عبرة الله جعله.م أل0إلجعك'ه عيد ماث َكم، ؤةا»لر قال؛ ثم 

خذلماهمألقت\يه إل تذنموحك لثن ؤو>عاقهلم والأجيال، القرون من بعدهم باتي 
الحقعلى وتكبرهم عنائهم ث، ب؛له، أهلا ليسوا لأيهم التوفيق؛ وحرمناهم 

الشر،في وقدوة الباطل، في أتمه يذ.لك فصاروا به، قلوبهم إيقان مع ط وأهله 
فيحالهم ذللث، المار، إلئ الأسري وتاريخهم عليها ساروا المي سيرتهم يدعون 
فيأشقياء فهم الجنة؛ إلئ اكءا٥ ينصر كما ذم>رو0ه، لأ أل،تتة وثبجم اكjيا، 

عنوإبعادا طردا لعنَهه آليتا ئيْ ق، الأحرة، في اء تعّذيا الا
منمنكرة بحالة موسومين • أكا ألمثبؤح؛زها هم القينه  ٢١٢^الله رحمة 
ذللثج.وغير والأغلال،، باللأصل وسحبهم العيون، وزرقة الوجوه، سواد 

٤٨•



بأوامرالمستحق الله، رسل على التكبر جزاء ذلك أف هذا في والمبرة 
اللهسلهل إصلاحهم، في والمصلحين دعوتهم، في للرسل المناهض ونواهيه الله 

أيديهم،كبت، بما التوفيق وبين بينهم، وحال لمهل، ما الهلاك وسائل من عليهم 
يوموبحريهم الدنا في لخة وأنعهم الفساد، في وفدوة الشر، في أنمه وجعلهم 
نالهالذي الخزي ذلك فوق وحزي الجزاء، ذلك فوق جزاء هناك وهل القيامة، 

فرعون؟وجد فرعون 

فرعونأهللث، أن بعد أيه يرينا ت إلخ ٠ . ٠ ألكئ،ذ،ه مؤبى ءاتيئا 
ؤيهديهمالضلال، من الناس به ليبصر التوراة كتائب، موصى أعطى بالغرق وجنده 

الإلهية.والثراغ الماوية الكتبه سائر ثان الموصي، س ويرحمهم لغي، اس 

٤٨١



.موسى 

j^ 3^؛ J )وئئثثؤثتمنف فنمى إل يى. وثلْثتي دثاسثا نيى ثل
أكبيأثآء أمئو ءأرإ عنيثا ين إلحي، آءهم  ٤٤حفدج. شم ئثازأ 

ؤقاو. ضانل ة إلا الكتيّن ، يتقندأنء مآءهإ ؤآنثثيؤإ تيه ،١٢ 
قبملهز أن أو دنحفم تن3 أن ثغاق إذ محي ؤتيغ موش آهتو ينمى 

بم؛بمتويى لا َلإ، من نثنبمفم ثنف عدق إذ *وعد محياي .  ١٥١٠^ألأيمن 
أن:ذؤد^ أثثمحن اث/ تكئث قمت س ئ محن نبت نقا3 ® آلثاب 

يكؤإن َكذبق ثثه ًكذبا يك وإن غذلإ' ثن ،1،^؛ محمد آئه ري 
تمءِ® َئواب سمفط هو مذ بمدى ي آثه إة أدوى بعض تحسنك؛ طذدق 

حفؤمحث ،3 ^ ٤٤إن آئب بأين بن ي-صبيا ثس آ'لأربجا ذ ُثءمتذ أيوم  3٠٤١٤٠١١^؛؛ 
أثافيو نصي  ijآلjئ،؛•-ويا3 ® ألثثاب يل إلا ^■،^ ٠١محبا أنح، ما إلا  ٢٠٤٢
أذلةؤثا بميم بن محأفيث محبمؤد محيماؤ مج مي دأن—١ ئز ® آأأمإلِ، توو يتل عثكم 

نى٣ تا ميبؤن مئث قآ ® أكاد نرم عوكز ث٠اف إذ محيصر ® محئاب ها ميبد 
إلتنكهمل من يومف -؛،،»>=^»؛ ؤإئد ® هاد مذ ك يا أثة بميل محبن عاصي مذ أثب 

بمدوءيئ أثه يم1ى ئ قنتِ هل^ى ^١ حئ يمء ٢اءدكم ينا ثك ي ئم هما 
بمبمرأثي ،J_ غن _ءئدلأ آكئك ® ، مدابل منمي ئو س آثة لجذ د=فقإك( 

ييكن، عل آثة بملح َةئ,لك ،١٢ ألذ؛ذ( ؤعند أس عند •ثئا دتقلإل أتنهم ثلثن 

تدسا ١ ) 

عادة.و)دأب(: الماصة، الجماعات )٢( 
شاق.)٣( 

٤٨٢



أثب. ألأنشب آبج ثني ؛ ^٠١١ ل )تأ تينتك ؛قبئ ثإد . ثاب »قةنح 
عنلؤ، ٩٣لغنعؤث _ وكذلأئ حقنذآ بممئم ؤإؤ، نؤمئ إلنه إق هلخ آلنتزت 

تثوءِءامرتث ^■SZ ؤهاد . سام، ق إلأ بنتيك ًءقإن رنا أك،يلي ءن ؤبمد 
ا|بيمةؤإة ثتع ألوثا ثني، إنعا ينمني . ألئثاب ممن آنيتقم أئعؤن 

ينصبيث عمق وس ٠^٠؟ إلا بجري نأي سنثه عمق س . الت-ملر ار ده 
و-صثا>_< مر ٠^١ ِررمن ألق ث.غلوى ذوؤف هئ ؤئو أنى أؤ لحم 

إف^»==^_ دءوش . ألناي إل وبا-ءوفي أقمة إئ أدني؛م ف، ا م ه
أئا٢ -مرأ لا . أكثر سو إل وزؤم رآتأ علم يم- ل نس ما يمء وأنيك 

أيٍسؤأيكث أسم ء١ئ ممددا ؤآف أ'لأح-رة ف، ولا آلثيتا ي، دءوْ ثم وى إثو 
أثنإاكن اثب إئ٠ آميبمت• نأنيى دًفم أمل مآ ذ-تثةرول و ألثافي آنحث لمم 

أأماJابنوء فنمة قال ، و؛ءاقلمآًقروأ ما متقات أثئ زئنه . بمبر 
آسيفنبموث ؛^؛ ٠١أثاعه ئموم ورم وءثئا عديإ ءاها تمبمحث لنار أ. 

.[ il-YT■ ;yU]آلمثاُ_،ه 

وعبرة:رح شي 
ألكذِتي>==فنال ت تعالئ— — الله نول إلا حديد القمة في ليس )١( 

مالكهلفاء فرعون دبر ففد بالفشل، عليه مقضي تدبيرهم أن يريد صقره ير إلا 
يكونيم بتربيته، هو يتولئ من له الله فخر المساء، ويستحيي الأبناء، يقتل أن 

فاشلوهو السابق كيده مثل إلئ فرعون عاد ثم موس، الله _( وهو علمه، ■متا 
مه.

منحزبه من أل ويريهم الماس يوهم موّىه أهتل يروقا بنبجق ؤو(ال 
ويخشئقتله، من حائف أئه مع ذلك، امتهلاءته في وأل موص، قتل عن يمنعه 

ؤإنصادق، رسول أنه قلبه من موقن لأيه عقوبته؛ تعجيل في سنا قتله يكون أن 

والأبواب.اممرق رالأساب: ئت1، بثا )١( 
لأنعمانهمغطع لا أى: القطع؛ ومو الجرم س ١^١^^؛ ثم اذ محم كقوله: بد(■ )لا نظير مي )٢( 

الار.

 )٣(•<

٤٨٣



موسبرب بثالي لا أئه فرعون من تجبر يثدآ٤^ 1 بلسانه ذلك ينكر لكل 
عبادءمن عليه هم ما نيئ آن ناف فرعون على لينمره لعام إذا 

منتماكر أبثا وذلك آلمتاده، ق يطهر أن وو آلهته عبادة أو فرعون 
تبعوه.هم إذا معيشتهم عليهم د يفموسى ان يريهم بقومه، فرعون 

تحزبفي اي النانما اد، فإلى مدعاة دعوته لكث رسولا علمنا وما 
قومهاد فهو فرعون يخشاه الذي ال الفأل والحقيق له، ومعاداتهم عليه الناس 
يخشاهالذي فالقاي وسال2؛لانه، محالطته وذهاب يده، فيفه من وخروجهم عليه، 

ألذطريق وبين الله، رسول، طريق بين الغرق رأوا إذا لأيهم ملكه؛ ذهاب هو 
ملكه.وضياع فرعون حيلة اد فذللئح وفي موس، ؤلريق في رغبوا أءدانه= 

بمءّيؤ؛ين لا ٠^٤^ َلمو نج، نهظم بتنا عدق إي، مو"ض ؛، ١١٥^؛
والنشورالبعث ينكر وتجبره تكبره فوق فرعون أل ~تعالى~ الله يرينا ت آل1ثابه 

ينكرأنه يقيل ما وسيأبي منه، يستعاذ بأن جدير فهو كيلك كان وْن الجراء، ويوم 
الدخان.صورة فى البعث 

رأتفد إلح• • • • بكئث فتبمؤنكت ءالت، نن نقى رغل ؤوءاد )٢( 
باللهالتذكير أسالبب، من فيه لأل فرعون؛ آل مؤمن وعقل موس نمة إلئ أضم أن 

المنطقمن وفيه القلوب، له وتخشع النفوس، له تطمئن ما الأحر وباليوم 
المحجة.به وتفلهر الحجة به تقوم ما المستقيم 

إليفرعون آل مؤمن به يتقدم الذي الوعغل ذك مثل إلئ الواعنل أحوج وما 
صاددآتق، ثإن كذ.بن قثو د=قنبأ ثق، ؤوإ0 نوله: إلئ ترى ألا وعشيرته؛ قومه 

فيويوقعه كذبه يرديه فكاذبا هلئ إل يريد ه سدكم أدوةا يممت يمنتكم 
الذيبعض يميكم دءواه= في صادقا يك ؤإن قتله، مونة ؤيكفيكم المهالك، 

مس،ألأتبج، ؤ، لهؤذ أدوم ألممح، لم يقول: ثم العذاب، من يحدكم 
عتاتدفعوا أن تستطيعون ولا يدوم، لا فملككم ياءتاه، إن آثه بأس ين وتمِوا 
بهمالله فعل وما محقوا الن.ين الأحزاب أيام من حزفهم ثم حاء، إذا الله عذاب 

الله،أمر من فيه عاصم لا الذي الجزاء يوم من وخوفهم والكيد، البهلش من 
الدنيافي وزهدهم اتباعه، إلئ دعاهم ثم يومف، الله بنبي فعلوه بما وذكرهم 

٤٨٤



إلىأدعوكم لماذا لهم وقال المشم، ومتاعها في ورعبهم الزائل، وماعها 
أعلملا ما به أشرك وأو بالله، للكفر تدعونني النار، الئ أنتم وتدعونني النجاة 

فيمستجابة دعوة له ليس الألهة من يدعونه ما أن وأراهم والأوثان، الأصنام من 
لحلم،هم 'التمتيق ؤ)\إى الله إلئ الجميع مرد وأن الأنيرة، في ولا الدنيا 

قالؤوه النصح، من لهم فدمه ما ما وني، في ميدكرون أئهم وأراهم ألثاره، 
■ألي-جامحه ء؛ؤبمار إثه أفره لكم نصحي بعد آترزه ■' لهم 

حفظهفرعون لأل بالنصح تقدم الذي المؤمن ذلك أل —تعان— الله وأرانا 
العياب،.محوء فرعون بال وحل مكرهم، سيئامحت، من الله 

مونقمة علئ الكادم لأف القمة، هدْ شرح في أجملنا وفد 
الأستعلراد.مسيل علئ ذكرمت، ولأئها ءلالإ قد بقؤف وهارون 

٤٨٥



.موسى 

^Ju^j  ألو؛و\ةرن ;مود إيى ثال وتلإلوء فنعورك اك يثانتنآ مومئ أرمق
ثذلكن بمن إلا ءابغ س زيهم وما . .عءلأ تإ م إدا ُثائدآ ■،؛أ ق ث. 

عهنُما ;ثش 0 أنع ألثا;ءر بمآه وقالوا . تيمي تثهم ولنذئهم أنتهأ 
Jj-Lt  وف إةJادئ . ا  ١٥؛؛؛٤^هنر إد١ آوتداب نتإ َقثتا ءلثا و لنهثJفنعوئر

@ابيمي-ئ ^؛ ٥١يآ ثن ي، ألأنهتر رفذة يمم ممف د أوى بغوءّ قاد موء مؤ 
آودم نن عقي أو قولا . يئ يكاد ;؛S مهثن ئو أدى ثدا بذ تر أنا آتِ 

.نثى متا ك>وأ إثهم نأطا'ءوْ ؤمم ئنتخئ . نرج؛ ألمكآق1 معه جء 
ومثلاثلما ئثعأثهلم . محعثُى ئاعزقهنر بجر آثئثتا ئ١ثقوثاأ٢، قنآ 

آ'؛-ا"ه[.]الزحرف: للأنيو،ه 

دعبرة•رح ش* 
وملئه،فرعون إلئ الله أرسله قد موس أل المورم هذه فى الله يرينا )١( 

أتاهمأن بعد وأيه والهزء، بالضحك قابلوها الواضحة بالايات حاءهم لنا وأته 
.نكثواالعذ.اب عنهم كثف ولما يرجعوا، أن رجاء بالعن.اب أخاوهم بالايات 

يوهموكان بملكه، ويفاحرهم بس_لهلانه، يعتز فرعون أحن. كله ذلك، بعد 
وهبهومن ودينه، الله رسالة عن غنيا بملكه أصح ملكا الله أءaلا٥ من أل الناص 

لدلكلهيان؛ الهدا له ليس لرسول، يخضع أن يمح لا الحياة ط0 في ّلهلادا 

الخبل.يقفرن )١( 

.أغضونا)٢( 

٤٨٦



أثلامى ين منها 'الأنهنر وهنذْ يمص ممق ؤ( آثس يتموي قومه، في ائي ن

اليوم،الملك لك والأرض، ماوانج الملك، له ولملك، لك نعم; 
وهلثيء؟ من الله عذاب عن يغنيلث، مصر مالك، فهل لله، غدا المالك، وسيتمحض 

منللث، وسحر الملك، ذك وهبك الذي وحالفك ربك ن يل نك سح مصر مللث، 
موسوبض بيني الفرق ترون أفاد يريد ه مميزك وة؟ قال; ئم مخر؟ ما نعمه 

ؤإنالعفادء، علئ تجوز لا قناء البعلى جازت إن كلمة وهى المعدم، الغقير 
أئتم،هذا نذ قر أدأ ؤأنِ قال! ثم المفكرين، علئ تجوز لا الدهماء، علئ حازت، 

لفكةألتعه عء آو يهج، ين مرة عثه أم  ١٧٥.I يق د ثق؛ ولأ نهمن، هو 
.مثيتزه 

حفير،نفلره في ، صعيفهو الدي مومحئ • ٣٠حير أنه قومه يمهم أن يربد 
مقاليدإلقاء عليه الدم، من الأموره بإلقاء وأراد غرضه، عن يفصح يكاد ولا 

•ذهب، من بهلوق وتلوقو0 وار، بمحوروه رجل ؤيد تأرادوا إذا كانوا لأنهم الملك،؛ 
يعتقدما يامة والالملك، والأت العدد من معه لير موسئ أن، فرعون يريد 

قال;نم والمحاحة، اللنن من الرحال به ينعت بما مخل ه نففي وهو به، 
دسذاىه.مما كا>وأ إقهم هأطاعوْ ؤ،ه•, ءؤهأستءثق، 
لأيهوعشيرته؛ قومه يشاركه بل متقلأبالإثم، يكن لم فرعون أن يريد 

عللثم فأءلاعوه، بهم فاستخف، للعبوديه، وامتئهالأ للشز امتحدادا فيهم وحد 
أحلاقهم؛من وحلق لهم عادة المن، إل أي• دسقيراه، مبا مامأ >؛ؤإمم بقوله; ذكؤ 

علئتعينه التي، البهلانة منهم ووجد والمعين، المصير منهم فرعون وحد لذلك، 
وكبرياءه.جبروته له وتحن فللمه، 

القوم، صعقسببه كان الأرضي في انتشر إذا الفللم أف ؤ نحرفذلك، ومن 
أحداأجد لم لأني ،؟ ١٠٣٠^يا تفرعنتظ ]^٥١ العلمية; الأمثال وفي^ له، مكافحتهم وعدم 
دائماوعلينا ئأطاعؤهه، قومه, أستخما >اؤ الكريمة; لأية ا هده محنئ فى وهو ، يردني،ء 

وجدإذا إلا بغيه علئ تمر يلا الباغي أف وهو الله، حلق في السنة هذه ننئ ألا 
وحللمه.بهلشه له ويبرر عمله، له يحن ما قومه • ٢٠

٤٨٧



ويسيءالظلم، علئ فيحمدونه  ٢٠٠٧٥؛،تئد المأف الناس أمر عجيب ومن 
الإغراء،بدلك ذمرحول ببعض بعضهم ويغري الإساءة، علن فينكرونه إليهم 

منيجد فلا كله ذلك يعمل ؛معونتهم، بلائهم ويفقر بأيديهم، بيوتهم ويخرب 
يقاومونهفلا سلبنا، موقنا منه يقفون الناس ولت والناصر، المعين إلا الناس 

إيجاسا،موفقا مه يقفون ولكهم الخطب،، لهان كذللثح كانوا ولو يناصرونه، ولا 
صرواالذين هم أولئك فيه، البقاء على حملوه عليه هو ما ترك في فكر إذا حتى 

قيمة،هم لأنفيحرفون لا منها، أصل بل كالأنعام، وأصبحوا هم، أنف
بملءالأعجم الحيوان يرصئ كما الحياة هذه من يرمحون كرامة، لها يحفظون ولا 

كيانهم.ومحياع كرامتهم هدم ذللث، مع كان ولو شهوته، ء وقفا بطنه، 
وملأتلئا .I ؤنهت نهز آثسا ؛اثئوث ؛^٤!^ 

هاوْوحاربوه الشديد الغض، ذللت، ~تعالن~ الله أغفثوا فلما لقنيذه، 
وحديثاسالما، فريقا ت ملئافجعلناهم أجمعين، فاعرفهم منهم انتقم = المحاربة 

فيه.بما ويتعفلون به يعتبرون بعدهم ياتون اللءين للاحرين الثان عجيب 

٤٨٨



موسى

أشبماد إلأ أئنا أق . ًجيم رنة ثجآ*م وم تلثن ثق 
برفعزن ه . ئان نللن ءان،ؤ إل، أف عق تإؤإ لا وأن . فين ;ية ع إؤ، 

.ؤرشم0 مم خ>أمح أف رثئأ ثدعأ . هءمنحن ل محتؤأ ز رإن . جمن أن زنإآؤ 
َئن. تممن خد ألإلم ؛ رمار آبمر وأئرك @ مثعوذ إيآطم تلا مائي ثم 
َكثلك. دبجن -ب مائيا وّنف و َلإبمت نُثاب ندربع .ا ومح> جئي ثن مثأ 

ثك. َ؛اذرأ رثا والاوض ■، ٥٢جأ يكئ تا . ءاخيتف مء ؤأورقها 
وش. ألثنيخذ نن  ۵١٥َ؛اث إنت يعوينث ثن و اللهن أنداب ثذ ه محنا 

إة. نثئ بجوا ني ما ألاشب نن وءابثثم . آلئفي؛ن عئ هز عث آنرديم 
إنُثاوآ ئأوأ ® ض رنا ألأود ثوثنا إلا ص إن @ قدرن ته 
ملأهَثامأ لrم أنأكم ملم ين وآدن نج لإ أم ئر ٣ ® صتدنتف َقئز 
[.t*U-\U :jلاكحا

وعبرة:رح ش* 
علىأٌين رسول لكم إن، لهم؛ محنفول رفق في، فرعون آل موسى يْلالب را، 

ومنابذةطاعته عدم في الله علئ ألا إليكم وأطلب —تعالئ— الله وحي 
والمراد، يرحموه أن وربهم بربه يستعين ثم وأصحه، بحجه آتيكم إني رصسله، 

.منفرجامفتوحا ( ١ ) 

ماغرين• ٢٢)
بوبن■؛ ٣١
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لموبتإ ؤ ءؤم1ن لهم• بقول إيل'ائهم، من يحفغلهم أن بالله يعتصم فهو قتله، 
فقالمحرتوئ٤ا<، مم ولا نائلا رثئ-؟ا< ءؤىِعا بشنكم لي محوا تتم لا 

وتو\ه.ألثم ءؤُأزك وجنده فرعون من مبووه إئبمظم ناد لأي؛ادكا ^٥١^ • له الله 
فامرهلكل، كما فينطبق بعماْ يضربه أل أراد البحر موسى جاوز لما قيل■ 

فيهلحلوا فاذا القتط لبدحلم حاله علن قارا انغادقه، على محاكنا يتركه أن الله 
مرورهبعد انطباقه يحاول لا واسعة، فجوة يتركه أل أمر ت وقيل علميهم، الله أطبقه 

قومه.ومرور 

جأبكن ؤءتا ث وقوله معرمده، خد ءؤ1ثبما • قوله في ذلك ب بين وقد 
لحالالمنافية وبحالهم بهم، تهكم وفيه أحد، لهم تالم ما يريد وأ'اتيم،ه ألثثآء 

كامأ^؛^١ والأرض، ماء العليه بكتح فيه• فيقال فقده، الناس على يعظم من 
اللهمن إحثار ■ إلخ • • • ندلذه نءك ^إة هلاكهم ونته جاء لما مثليآذه 

أنهيريدون ألأوده مبقا إلا ؛ل ؤ,إن ت يقولون وملاه فرعون ان ب~تعالى~ 
مبعوثينعس ■' بقولهم عقبوه ئم الأولى، الموتة إلا نيرء يأسنا لا 

.صثب؟قبمه< َقز إن، 1ئابآما وهأزا بقولهم؛ يتهكمون أحذوا ثم المويتح، بعد 
أنلكمتقم من وأديير ثج منم أم ثثر فوله: فى عليهم الله رد وفد 

•إلح • ■ • '؛امأ لrم 

٤٩



موسى

إدمتيوذ إك آدهب .I ثلوى آتقى إأواب رم ثادث إل 1. مّة ّدث أقك 
.ٌ" ثأرنث . قفش رق ^، ١٠وتدك . رق أن إك ك ئل ثض . طى 

أثن»أش . أنذم هلإ آنأ ثثاو . إئدك ئثثر . بز أذم م و وءْيى 
[.-١٠٦٢هفثه لس دإر» نلك ؤ إة . إمحوك أمحرو ة؛ال 

وعبرة:رح ش. 
الواصح،القرآن إعجاز إلى النظر ّثا لنلفأالسورة هذه من للقمة عرضنا )١( 

محلوبيأ ئم C ومحهل وأمحلوب طويل، محلوب با لقصة ا تولى وكيف لقاهر ا وأسلوبه 
،النموّم في مؤثرا أحادا جميعه الأسلوب نج،- ذلك ومع الاختصار، غاية في 

علئأئها لرأى هاو0= في تاملها ثم الطوال، السور في القصة الأسان تامل ولو 
فيهوقع الذي المكان إلئ أشار ترام ألا صيتا، القمة من تيع لم احتمارها 

أنإق لاث ؛ؤ،دل له: قوله ثم طغى، لأنه فرعون إلئ ليذهب، مومحئ دعوة ثم الداء، 
.قفشه<رق إك وتديك . رة 

الناس،حثرْ ثم ؤإبانه، فرعون با تكذيثم موس، آيايتغ إلى أسار ثم 
نياالو نكال الأخذ هذا وجعل له، الله أخذ ثم ط أزدم،ه وإلإ ؤآنا لهم: وقوله 

لشيبرء ►ؤ فرعون مع صنعه الذي العمل دأإلفه< ؤ ؤءة قال: ثم والأخرة، 
التيور الفي القرآن فملها وفد للقصة إجمال قاولك الاس، من الله ه قش 

اكاثير.وغاية البلأءةi منتهن في وتفصيلها جملتها في وهي لها، عرصنا 



"تعال-الله إل ا وسليمازر داود دعوة 

لتاآزتئ لهم بجإ ئاتإ إي توّءة بمنب ثى ب؟آ ثى أ'لتلأن إل ثر 
وثت1إألا اثنال ءيهمحم يكتب إن عثثيثز مل ثاو أثو ممل ل قنيل تلخكا 

َكاظثا وآتئي دبرنا ين مما وثد أثي ؤ قتل ألا لح وتا ثالدأ 
اننهر م نناث @ إمحى ي زاقث بجترُ قيلا الأ ^١ آلتثاد محي 

آحىوثن ءأي_نا \وثةلش لت نأؤ)؛ أن نالوأ تلج طالو>-ت-ا لهق؛ا بمق ئد آثم 
ؤمملة ووائم ءي=ظلم دن0ذوو* آثم إة قال آلتالب بث سعتي بأث ولم ينه إلنلك 
لهنراد دق-. منير ثّتغ ثأثن بثثآأ سح تقتكث يوق ؤآفم أأمدِ 
محيمهرنينكم بن ثكثه بيد ا آلنادوئ١ غيمطأ آن نلخكوت ءاتثه إة سهم 

إنلخقم لإبة ة,لأك ؤ إة آكككم محة كتزوو وثال^ ؛وشذ ءاد نثث بثا 
ثهترتيظم أثم إزكث^ )، ١٠أل>سنود ئازت ثمل ةما . موينجى َقتر 

ئثر؛؛لأمنه أغرف مي إلأ مي" ؛ئه, ينلمته و؛ر ومن يي ثنيس ينه حرب ُتن 
أيلتا ثاثه لا كالرأ تثتث, نآزض،'١:>؛ ئن ثائ ثلثا ض قيلا إلا ثنه 

سليمانوبنوة الملك، النبوة، في اشتراكهما باعتبار متتالنا القرآن في ثمحٍؤق وسليمان داود ذكر ورد )١( 
وحدةتأكيد صياق في ذكرا ففد مرة، عنّرز بع *وسليمان مرة، عثرة ت داود ذكر وورد لداود، 

منونمل لداود، سليمان وورائة العلم، وإيتاتهما وذريتهما، ونوح ابرامم ذكر سياق وفي الوحي، 
منهماكا وحص ليمان، حمة فيها برزت والتي والحرث، الغنم في حكمهما نمية منا أحبارهما 
وحصاتمر.نعم ٌن عليه الله مءن عما بالحديث 

)يرو( A\\T-y-\T)الأنياء: رسالات اظر: 
التوراة.فيه توصع كانت صندوق )٢( 
بعده.بما ف1مر0 وند مختبركم، )٣( 

٤٩٢



عوت—لإ ق؛ نكز ين لتقم أثم ممعوأ آمهم يغلوُى أكرك< ءد وحزدْ، س؛تافيق 
قا)وأوحودوء لجافيث نم-تووأ ولما . مع وآس أم يإدل ءكثزْم نثه 

ده>مح(. آلءقزت آلمم عل [ثنا وآنثِأددامنَا ومتث كح ءث_نا أييغ نثكتآ 
يثثآءوعيمهء وأنهفته آلنلض آثم وءاكثثه ثالزيى داوُد وهثث أم ؤدب 

ثثسلذو ١^؛؛ وكآًكى أ'لأدبمرح لمسدت يثني نشهم ألثاس أم ينع ولدثُ 
؛^؛؛^١١^١^يى ^^٠ الؤ تئلوها أثم ءاتشث> غك . أتتنلممى عز 

]\ؤهمأ:

Iوعبرة رح ثه 
أبمتفلنم بج، ثاأُ! إي *وخ بمب بى [ءذ نكآ بى ألثلإ إل ثر وازإ )١( 

آلاأكال ءيتقم ء؛فتّث، إن عثتتنز هل ثثال أم سمل ل يئنتل نمكا ثنا 

ناحيةمن ءقفن بداوي صلة لها لأن البقرة محورة من القمة لهذه تح عرض
ئمالحرب، طلبوا إسرائيل بني من طانفة حال لنا تبين كما ت للحرب استعداده 

راداودعنوان تحت، العقلة هذه وصعنا وفد عليهم، ب، كتأل بعد عنه جبنوا 
فيوليمال داود نضع أل رأينا لأيا وحده؛ داود في ت، كانوإل وسلمان®، 

وكلمةIمعا، لهما شاملة أو وحده، داود فى القمة تكون وقد واحد، عنوان 
للتعجّب،تكون بعدها يذكر بما العلم له بق حممن به خوطثح إذا تره ثم أؤ 

وتعجيثهبه، لتعريفه ت،كون ذلك يحرف لا من به حوطب، ؤإذا والتذكير، والتقرير 
بهتتعلق ما ير لم من فنزل المقام، هذا في المثل مجرى أجريت، وفد شانه، من 

عنيغفل أو يخفئ، أن ينبغى لا مما ه نففى وتقريره لفلهوره كانه إ رآه من منزلة 
له.والإذعان منه ااتعج_ا 

وغيره،ارالييضاوي®، قاله له؛ واحل. لا للتشاور، يجتمعون القوم و)الملأ(ت 
والرهملكالقوم للجماعة؛ امحم وهو الناس، من الأشراف الملأ ت غيرهم وفال 

هيبة،والقلوب رواء، العيون يملوون لأنهم ملأ سموا أمالأء، وجمعه والجيش، 
القومبعلية ميهم نوما والأعيان الخاصة إلئ ير-؛ع المحنيين وكاد 

)سرو((. ١٤٩)المائي: وشر )ا/هااا(، الطري: تمر اطر: ( ١١
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بنيمن الملأ ذلك أن بربنا م-ّئ4 بمب بذ اءط ي ءؤ؛ى • وقوله 
مالكامحللبهم حادث وهو منه، الله يعجبنا الذي الحادث ذلك وأن إسرائيل، 

لهموقع = عليهم الله كتبه أن بعد المنال عن حبنهم نم رايته، تحن، يقاتلون 
~وعالمل~الله أرسلهما ؤهؤف محليمان وابنه داود، الله ني أن يرينا كما لغيرهم، لا 

•موص ب ؛عل- 

ميلم والقرآن ه أثب س—هز ؤ، دت-يلا تلخفا لتا أبمث، لهم ليإ نالؤأ ^إذ 
أنهو١لذلاهر قممهم، القرآن علينا يقص لم الذين الرسل من فهو البي، ذلك لنا 

القمة:آخر في قال لأ'و الوقت؛ ذلك في ينبأ لم داود لأو داود؛ غير 
•٢٠التاد, ٠تفلأف ثا ;أنمغثه؛هلمه آلظف أشُ ثالث تائ,ق 

سسُتيم,محة.
هوأي: .( ألا١^٢١د ئتهكم ءفت1ل< إن تتيثز نز 

الجبنمنكم ^^ ١١١أو• أتوغ، كما عليكم كتب إن القتال عن تحجموا أن قاربتم 
ألاإح وما >ؤثالوأ للتوقع، أو للمقاربة ذرعئ( علياكم، كب هو إن القتال عن 

ايدعونلنا دثأ أي بريدون دأبم-آع4 خ، ين همبمثا دث-ل- أم سبم-)، ف، قتل 
إيانا،العدو باجادء ديارنا من إحراجنا وهو القتال، سبب وجئ وقد نقاتل ألا إلئ 

لهم.وامتعبادْ إياهم، بسبيه أولادنا عن وأءرد.نا 
لإعادءالقنال هو الإمامر١ا- الأستاذ قال -كما الل سيل في والقتال 

إظهارعن يصدوا ولا حفهم، على يغلبوا لا كى دعوته ونثر دينه ونامين كلمته، 
وحمايهالدين عن الدفاع مع يثمل لأنه الدين، لأحل القتال من أعم فهو أمرهم، 
والتمتعبلادنا، ب غنصا با المهاجم مع نطا ا هم إذا الحوزة عن الدفاع دعوته 

لمولو ا، استقا>٠Jعن والعدوان إذلألا \ص\ض العدو أراد أو أرصنا، بخيرات 
فهوسنجز؛ثوه، ؤ( : لناالله قال فإذا ديننا؛ في فتتنا لأجل ذلك كن 
القوةيس-رابيل ونشرمل الشجائ، بحلية نتحلئ بان لنا أمر كائه مطالز، أمر 

إديننا جانب من نوحد لا مصونة، وحرمتنا ، محفوظة حقوقنا لتكون والعزة، 

ألاالدارين، بسعادة جديرين الجانبين، أعزاء نبفئ بل دنيانا، جهة من نغتال ولا 

)عمرر(رآ/دآ"مآ(. المنارت تمر انظرت عبده، محمد الشخ أي• ١( 

٤٩٤



حتحوأ؛ئِن إق ثنت اؤآل؛ا ت قوله في أي بحالهم؛ العبرة لنا الله ساق من أو ترى 
نتهبوديرنا ه، لصتهم ثم مدم؛ أثه له-هم ممال أنزلتا حدد أزف ثئم دينرهم ثن 
لحمايةفالقتال الدين، لأحل وقتلوا قوتلوا أئهم يذكر لم وحياتهم— موتهم في 

سيللجلال[ ا ل فتفسير الله، سبيل في جهاد كله الحق؛ لحماية كالقتال الحقيقة 
دليل.غير من عام لقول وتخصيص لمهللمق، تقييد دينه باعلأء الله 

معالأرصر أنحاء جمح في اليوم لمين المسعوب، يعمله ما أل نعلم ومنه 
امتقادلهم،وحنغل حقيقتهم عن والدود بلادهم، عن الدفاع من المستعمرين 

إليه،ويدعو يحثه الذي وؤلريقه الله سبيل في جهاد ذلك كل وقوميتهم، ولغتهم 
؛حمايتهمامطالبون لأئا الحق؛ لحماية يقاتل كالذي الحقيقة لحماية يقاتل من وأن 

مسلوب،ولأي الحق، عن يدافع أن تعلع يلا الحقيقة في يفرحل الذي لأف معا؛ 
يقيمأن ولا الأرض، في الله دين يقيم أن تطع يلا والأستفادل والكرامة العزة 

العزيزهو ذلك يستطع الذي إنما أمته، واحادق أحلاقه يحفغل أن ولا حدوده، 
العدو،، يخيفما والقوة المنعة من له الذي وهو ومحلته، في القوي بلائه، في 

الخصم.ويرهث، 

يقول;إذ ،؛ والمتمة؛ العزة عن وصرفدا بالقوة، —تعالي- الله طالبنا وقد 
هقولبلث، ذللل عم نانؤزه زباط وس، م، ين اسقلننم ما لهم ؤوأء-دوأ 

ظثئإهأس ثنتوئهإ لا دونهم ين وءا-مين وعدوحفم أش عدو ه ااؤتري-؛وث 
يرهبهم؛حيث، القوةمن يكونوا أن للمسلمين ينبغي، أنه بذلك فارانا [، ٦٠ت ]الأنفال،

الذناب،؛أكلته يتذأب لم رامن المثل: وفي بعدو، ليس من ويرمهم اعداوهم 
والحق؟الحقيقة لحماية باءل.ادها -تعالي— الله أمرنا التي، هي( القوة هذه تا ألي
أنسوى غاية من لذللث، وهل الخصوم؟ ؤإخافة الأعداء لإرهاب القوة هذه ست ألي

وأنصعفاء، لا وأقوياء أذلاء، لا أعزاء يكونوا أن للمؤمنين يريد -تعالي— الله 
تحن،يعيشوا وأن لخصومهم، لا لهم وخيراتهم لهم، ملكا بلائهم تكون 

س ٢٤٤)الأك: س االجلألض« ير نفني يذك لقرله م(؛  ٩١١)يوطي الالدين جلال الجلأل= )١( 
)عمرو(. القرث( صورة 

)عمرو(والمنعة. العزة إل وصرفنا صوابها: لعل )٢، 

٤٩٥



وامتقلاض؟؟قومنهم يحفظوا وأن غيرهم، سلطان تحت لا ططانهم، 
رثيأممم ماسفي 1، كتل ألا ثآ ت لنبيهم الملأ قول في ذلك وبتجلئ 

منهمنونع أن بعد الملأ أولئك أن منه تفهم فائك وآبمآساه<؛ دثيثا من ا همغن
فيالفال عن الجس هم أنفمن ينكرون ؤلله بعد القتال عن يجبنوا أن سهم 
همثنولهم■ لهو دواعيه، وتوترت أسبابه، وجدت أن بعد الله سل 

بينهوالحيلولة موتننه، من ونفيه بلدْ، من الرجل فإحراج ^^١^؛ دبترثا من 
الله.سبيل قي القتال أساب من سبب ء وأهله بنيه وبين 

معوالتغرب، بالني خاص الديار من الإحراج أف العقول صعفاء يفهم قد 
لمالمإحراج هو وذلك والتغريب، النفي من ثر هو الإحراج من نوعا هناك أل 
وحرمانهمنه، مرأى على وُيا بلادْ حيرات من ؤإبعاده فيه، مقيم وهو بلده من 
الوريد•حل من إليه ألمح، وهي وأمته، شمه مجهودات من 

إحراجهممن عليهم أصر هو بلائهم في المسلمين ينتاب الذي النؤع ذلك 
كيفيرى لا البادئ من البعيد لأف وذراريهم؛ بنيهم عن وتغريبهم وؤلهم، من 

الأجنبي،وأذناب الأجنبي، بها يتمتع وكيف الشهوات، على أموالها تبعثر 
ولكنهلعدم، يتألم البادئ من البعيد حانقة، وأزمة ميسر، ففر في البلد ومحاحب، 

يرىالثمس، فيه تهللع يوم كل أمته في يراه الذي المحزن، المنفلر لدلك، يتالم لا 
وهىمهينة عيية، الوهى شقية الخصبة، وهى مجدبة الغنية، وهي فقيرة أمته 

سواه.ّلهلان وتحن، غيره يد فى لأيها ذللث، كل العزيزة؛ 
فيوهو لموص عليه اعتدى رحل مثل البلد ذلك في الوٍلني الرجل ومثل 

عنسانه لأمسكوا نم الأصفاد، رجليه وفي السلاسل، يديه في ووضعوا بيته، 
ماكل علئ ويهيمنون خزائنه علن تولون وببيته، في يخربون وأحد'وا الكلام، 

استغاثةبكلمة يتعلق أن حاول إذا حراكا، يستطع لا وهو ذلك، كل حير؛ من عنده 
السلاسلفي وجدها رجله أو يده من يحرك أن أراد وإذا مغلولا، لسانه وجد 

القوةأحدته آخر ورجل ، ذللث، به صغ الذي الرجل ذللئ، يستوي فهل والأغادل، 
بينهماالفري، أن أقلن ذويه؟ وبين بينه وحالت، وجيرانه، بيته عن فابعدته الغاشمة، 

كير-

٤٩٦



الإحراج،من شر فهو البلاد من إحراخا الإذاء من الوع ذلك كن لم فإذا 
بلادمن محتل بلد فكل والتغريب، النفي فوق فهو وتغرسا نما يكن لم ؤإذا 
فيهوامتولئ حيراته، وبين بينهم وحيل أهله منه أحرج فد بلد هو لمين الم

تمتعواؤإذا غرباء، يعيشون قائما أهله؛ فيه عاش فإذا مرافقه، كل علئ الغاصس، 
الغاصمن.فتامن، من يتساقط بما يتمتعون فإئما المتاع؛ من بشيء فيه 

الحقيقة،لحماية الجهاد أساب من والتغرم، النفي يرى الدين كان فإذا 
الجهاديحد أن فاولئ ويرصاه، يحبه الذي وطريقه الله، سبيل فى قتالا ذللن، ويعد 

أعدمالذي الثواب عليه الله ويثيب الله، ثيل مفي نمالأ السبيل هدا في 
عمنقفلا المثثهل موقف الجهاد ذللث، سيل في يقف من ويعاقب للمجاهدين، 

للغاصب،.الموالى موقف يقف 

اسى4،يم وأثن بجث شلا الأ ألقكاد مإ هم، ءؤ»تا )٢( 
لأنمهم، ^١ إلا وحنوا أعرضوا شيهم السال، الاه أوجب فلنا أي: 

فإذاوالمهانة، الجبن عليها ويخلب بأسها يفد بها ونكل العدو نهرها إذا الأمم 
وهمخيارها في والإقدام الشجاعة روح ينفخ موتها بعد إحياءها الله أراد 

منهماسعد قد القوم هؤلاء يكن ولم الأكثرون، يعمل لا ما فيحملون الأقلون، 
القليل.إلا للحياة 

تفداش الأمم أن الاجتماعية الفوائد من الأية وفي الإمام: الأساذ قال 
بهاالقيام علئ وتعزم إليها، الحاجة عند المدافعة في تفكر قد وتضعف، أحلاقها 

يضعفونالشروط هذه نوفرت إذا ثم يتخيلولها، التي شرانهلها توفرت إذا 
طم، ^^10؛معذورين هم وما أنفسهم ليعذروا كافية؛ غير أنها ويزعمون ويجبنون، 
لحقها،وحفهلا عنها دفاعا الجهاد بترك وأمتهم أنفهم يفللمون الذين إصيا!ثه 

أشقياءالأحرة وفي مستضعفين، أذلاء الدنيا في فيكونون وصفهم، يجزيهم فهو 
معدمحن-

بمجاوزةالجبناء ويصم بالظالم، للقتال التاركين الله بصف كيف وانفلر 
وماأسرارهم علئ مهلخ بهم، علتم بائه ويتوعدهم ينبغي، عما والخروج الحد، 
ؤآشوأآم سيل ق وننتلوأ ؤ السائقة: ت لأيا ا في كقوله وهو نفوسهم، لهم صولته 

٩٧،



مانعمل؟ ماذا هم؛ أنفعن اعتذارهم في الجبناء قول سمع عي ٌءح أف أة 
لماكان لو شيء• الأم من لنا لير كانغة، الله دون من لها لير حيلة، اليد في 
الخوفوعلل الجبن، منفاخ هي الألفاظ فهدم هاهنا؛ قعدنا ما فيء الأم من 

منهاكان وما وأوزار، ذنوب الله وعند ، وأعدار تعلامن، أهلها عند فهي والحزن، 
بماعليم ~نعالى~ الله وإن ال-اطل، به أريل الذي الحق من فهو ه نففي حما 

■٣٠والفرار والمراوغة، الحيل مر !زبمان، ١ وضعفاء ، القلوب مرصى بانيه 
والمدافعة.الاستعداد 

بلصانه،المحنندر من كلأ أد عرفنا ، نا أنفبه وحاسبنا هدا علمنا فإذا 
وقومه.ه ولمفلربه، مخالع بفعاله والمعلل 

؛يدري لا وهو ه بنفيهزأ الناص من وكثير آ.' الأما،١ الأستاذ نال 
عليهمصرت الذين المخذولي■, ، أ منتنة وهذه الوهم، مر يعتاده ما يمدق إذ 

وقلالحقائق، تعمل لا ما الوساوس هذه فيهم تعمل الثناء، عليهم وحيم الذلة، 
يخايع،لا عليم سميع بأنه بتيكيرنا ، مئلهم نكون أن تعالئ— — الله أنذرنا 

شيء.عليه يخفئ ولا 
سنهمعلئ مْللع بهم، عليهم بأيه معنا التي الأبة في الجبناء الله يتوعد 

؛المهانةهم لأنفرمحوا فقد غرو ولا هم، لأنفظالمون بائهم ويصفهم ونجواهم، 
يرعوالم للمؤمنين، العزة الله كتبج وفد بالدلة، رمحوا كما الله، أكرمهم وند 

يفللمالذي وأن ظالمين، كانوا و؛ذللث، الحقيقة، علز يغاروا ولم كرامة، هم لمف
علئ—تعالئ— الله ميعاقيه المعن؛ ^ه لها ويرضى الغللم، من المؤع ؛ذللت، ه نف

٠ه لمفرضيه الذي الموغع في ويضعه ظلمه، 
أنثاوأ ملة زمت طآ لاًًقم بمث ئد أف إة سهم ثهم ؤوئا3 )٣( 

أخبرهماصل4ّ ض تكه ئث^، م نه الم آم بجن ثثثا ألنك لن هئ 
تقولهم في طلبوا ما إلى وأجابهم ملكا، طالوت لهم بمنح قد الله أل نبيهم 

)٢/ت\٣(.المار: شر انظر: )١( 

انمحاح:الينة: تهذب (، T'U)؛/انمنة: حمهرة انظر: وجبهم. فتهم أي )٢( 
)ه/ا-؛ااأ(.

٤٩٨



عليهم،ملكا طالوت يكون أن فأنكروا هره,( سيل ل ئتنتل تلمحكا لنا ؤ^}٠Jق 
٤)!^^آحى ونحئن عشنا آلثلث ثن بمفيق ت إنك1رهم في ونالوا 

يروونالمفسرون كان ؤإن منه، بالملك أحق كونهم وجه القرآن لنا يبين لم 
طباعمن المألوف علئ جروا أتا4ه يث سمته توث وم روايات ذلك في 

يسهلعظيم، نسب ذا أو للخلكه، وارثا يكون أن بد لا ١لخلان١ أن يرون الناس، 
الملك،به يدبر عفليم مال يا أو ل، الخضؤخ وعفلمانهم الناس شرفاء على 

عليهميمتاروا لم ؤإن والأغنياء، للشرفاء الخضؤع تعودوا أنهم هذا وبب 
الذاتية.وصماتهم بمعارفهم 

يوقواقن وأنيني ألد فر ينعلة ورائه عتمحقم أصثلمنة أثة إة ^هاو 
استحقاقأن زعمهم في القوم الله يخطئ عتلسهمه نّيغ محأث- ئقآء عن ملهكه 
أولعبما اختاره ت وقوله المال، وسعة بالنب يكون الملك 

منبوحي كان اختياره كون هذا ينافي ولا للملك، الفطري الاستعداد من فيه 
المطري،الأستاءLلاد وهي الاختيار، ثاب لأمبيان هي الأمور هذه لأل الله؛ 

صحنهعن بها لمعير ا الجسم ووس-طه التدبير، به يكون الذي اللم في والمحة 
الجمفي المليم ارالخمل ناعية علي الفكر، لصحة المستلزم فوا0إ وكمال 

—تعالئ — الله وتوفيق والوقار، وللهيبة المدافعة، على والقدرة وللشجاعة 
٠ه يساء ملهضد يومح، ؤوآلأه ت بقوله عنه عبر ما وهو الأسباب، 
إلئالشيء إسناد ممئ أو يقلن من الناس من رااوسار«آاا: صاحب قال 

فيسننه ص نة ّعلى جريان ولا ب، بلا يفعله الله أل هو ~ذعالئ~ الله منيثة 
ش؛ت —تعالئ— الله بمشينة ثيء كل فإل كذلك؛ وليم حلقه، نغلام 
حلمل،ولا حزاف فيه ليمر للحكمة، موافق وتقدير، بنظام ت أي لمقداره، بميم 

هنففي للملك تعدا مبجعله يكون إنما صنته، بمقتضن يشاء لمن الملك فإيتاوه 
نفسفي أحدها أمرين: بين بالجمع هو أي؛ ذلك؛ في لبه الأسباب، وبتوفيق 
علئالمشهورة الأحاديث، وفي فيها، يكون اش الأمة حال في والأخر المللأ«، 

فيجمح ابن ت رواه ت المنتتر،ر 'رالدرر م ]قال ءليكما٠ يور تكونوا "كما ت العامة ألنة 
)عمرو(TU،(/Y .))المنار! تفسر انظر* المنار■، مجلة صاحس، ٠ رصا رشيد محمد النخ الأستاذ هو 

٤٩٩



مرسلا[را،.السعي إسحاق أبي عن و»اليهقياا بكرة، أبي حدث من معجمه 
الاستعدادمن فيها لما مقويا ملكها جعل أمة إسعاد الله أراد إذا نعم 

جعلأمة إهلاك أراد ؤإذا سعيدة، فتكون نرها، علئ حيرها يغلب حتى للخير، 
نقيةفتكون حيرها، علئ شرها يغل، حنى فيها، الشر لدواعي مقويا ملكها 
فىعليها ونفتات أطرافها، من تنقصها تزال فلا قوية، أمة عليها فتعلوا ذليلة، 

—تحالئ—الله يريد الأرض، من سلطانها تزيل حتئ الحرب، تناوثها أو أمورها، 
وينزعهيناء، من انمللن، يؤتي فهو الاجتماع، نظام في سنته بمقتفئ فيكون ذلك 
قدكتقث1 ؤؤإثد قال! ولدك عيث، ولا بفللم لا وحكمة، بعدل يشاء، ممن 

تال ون[، ١٠٥لالأ;_؛_سا»: ألكنإأمله بمثادى ييدها امحي، آُك ألدؤ بمب تن ألريور 
[،١٢٨]الأء_راف: ِقثتنأبثه رآكمه مثادت يى ئكاآ من يوردهثا ف ؤإُى 

الدينهم المااائه~ في والسيادة لأرض ا استعمار —مقام المقام هذا في فالمتقون 
والجهلالحكام، في الظلم وهي الأمم، وصحنس البلاد، حراب أساب يتقون 
والتخاذل،والتنازع التفرق من ذك يتع وما والأمة، الدولة في الأنمحالاق وفساد 

الأمم،وسياسة الأرضى لامتحمار لحون يح الدين هم المقام هذا في والصالحون 
الاجتماعي.استعدادها بحسب 

عامةأرى لأينى المللث،؛ إتيان في ~تعالى~ الله مشيئة معي بيان في أطلت، 
بقوةللملوك يكون الملك أن إيجازها فى لأية ا عبارة مثل من يفهمون لمين الم

الكسبية،أعمّالهم في البشر عليها يجرى التي نن والالأسباب وراء هي إلهية 
أنيظنون الذين الناس الملوك استعبد وبه الوثنية، الأمم في قديم الاعتقاد وهذ.ا 

مقاومةكمحاولة هي مقاومته محاولة وأن الإلهية، السلطة من شعبة ططتهم 
بتفسيرالدرس في أوجز الإمام الأستاذ وكان مشيئته، عن والخروج غيو الثارى 
لهأن آحره في جاء إذ ا؛ ئقثآ«هل مى م1هكن يول ؤوت!ئث —تحالئ— قوله 

،( ٤  ٩٢)اُ/ الضعمج عليه وحكم ، عليكمء يوم كذلك تكونوا "كما بلففل! الإيمان شعب في البيهقي رواه )١( 
رعمرو(صمف. حديث وهو (، ١٦٢)والدررالمنتثِة؛ )؛/مء'آا(، الطيوريات! وانظر؛ 

قولهتفسر الدرص في أوجز الإمام الأستاذ ءوكان ؛ رصا، رشيد محمد للشيخ الكلام يزال لا )٢( 
فيستة أنه • ْرأي عنه محذكرتي ش كتبت وتد ، آحرْ في حاء إذ يةسا*ه منج تلعفم يوق  ٠٥٢^)تعالى■ 

=إرث في الكثيرة الأيات بتن جمع من إلا يعقله لا الإجمال هدا ومثل للملكء ينا، من تهيثة 



جمعمن إلا يعمله لا الإجمال هذا ومثل لال«اااك، يشاء من تهيئة في صنة ~تعالئ~ 
الواردةوالإيات ، \ الأمم هلاك وفي الأرض، إردث< في الكثيرة الأيات بين 
ومنهابعضها ذكرنا وقد تتحول، ولا تتبذل لا البشر في سننا —تعالئ— له أن في 

[،١١; تالرء_د أفآره< ما مم_وأ حئ يم ما يععد لا أق ءؤإ>ى الئ—! —نمقوله 
وعاداتها،وأحلاقها، ومعارفها، عقائدها، وهي ها أنفصفايت، في الأمم فحالة 

صعق،أو وقوة ففر، أو وثروة عبودية، أو ميادة من بها ما تغير فى الأصل هى 
•إهلاكها من الظالم تمكن التي هي وهي 

عنالله بمشيئة الاعتذار لنا يصح لا أنه نحلم أن البيان هدا من والغرض 
؛ا؛3لالنتعلق لا الله مشيئة فان ، ملوكنا علئ اتكالا شؤوننا إصلاح في التقصير 

العقلولا والسنة ١^^١^، في دليل ولا حلقه، ٧^١، في وحكمته —تعالئ—، نته 
بليلحادة، خارقة إلهية بقوة هو الأمم في لملوك ١ تصرف أن على الوجود في ولا 

الأبصار.أولى يا فاعتروا ذلك، بضد شاهدان وحليمته —تعالئ— الله شريعة 
جهز؛هوير شيئا ثاء إذا والقدرة، التصرف وامعر _؛ثه عتثاينكح ؤو)ش' 

محمدي.يتركهم فلا العائلة والنفلم الحكيمة، المنن لهم يضع الحكمة بوجوه 
فئلتابوئ ٢ اخإتطإ آن ملتكهء ،١^٨ إق سهل لهنِ ءؤوناث )٤( 
إة ١٤٠^٥١محلا هثشروف موشح ءاد عة مثا ونمه رييهقم من ثكنه 

اللهيبحث، أن المالأ إنكار كان قد ثن؛]مح4. إن لخقم َؤثه س ف، 
علئودليلا الاصعلناء ذلك صحة علئ أية يهللبوا أن ؛منابة ملكاطالونح لهم 

ملكالهم يبعث، أن منه محللبوا لأيهم بنبيهم؛ مؤمنين كانوا أنهم ويفلهر صد.قه، 
عليكم،طالوت ملك علامة إف ت نبيهم لهم محال فلذلك الله؛ سيل في معه يقاتلون 

ءةو؛ؤرموءس كان الذي الصندوق وهو ألتابوت^، يأئاءمحأ ت له الله واصهلفاء 
الله،كتاب فيه لأئه إسرائيل؛ بني نفوس إليه تسكن وكانت التوراة، قيه يضع 

ءالنؤق منا ت ومحوله ، ه ربحكم نن >اؤذيه ت بقوله بمنه ولذلك 
الأثرذلك يكون أن ويحتمل النبوة، بيت من أثر ت أي ، كثشروزه وءال موّزل 

تتحولولا تتبدل لا صتنا البشر في تعالى له أن في الواردة والأيات وتكونها، الأمم هلاك وفي الأرض 
)عمرو((. ٣٨٠رأ/ المنارت مجر رعضهاااأ ذكرنا ومحي 



تسوقه٤< ألمككة آحر شيئا يكون أن ويحتمل بعضها، أو التوراة هو 
وأذلوهماحاربوهم لما التابوت دلالث\ على استولت العمالقة كانت وند إليكم، 

فيطالوت آية الله فجعل الأثر، ذلك عليهم يضيع أن إسرائيل بني علئ وشق 
تبقوله عنه عبر للعادة، خارج طريق من منهم عه صبا بعد التابوت يجئنهم أن مالكه 

عنعلامة وًفلم4 ؤَلآثث الخارق العمل ذ'إكه j ؤإ0 أ'ئيةنيم 
مصدقينبالايات، مؤمنمكآه تم كنؤءن عليكم ملكا الله اختاره قد حنالوت أن 

بالدلائل.

،١^ . . . ثنتره تكٍبمءئم (ثن \رك !، ١٥الئزد طالوث سثلر ^٤^، 
ثمانطالوت ملك أن عان آية هو الذي الخابوت إتيان في كعادته امآن أوجز 

التابوتإليهم رد فلم,ا ت يقول وكأنه الملك، لدلك أهل وأنه وجداره، استحقاق 
منبهم انفصل أي■ ئالوته، ثمل عليهم، ملكا طالوت يكون أن قبلوا 

أعدائهم.لقتال وقادهم مقامهم، 
إذعانوكان يعد، من المحوا ثم عليهم، لملكه كارهين قبل من كانوا ولما 

هذايبتلي أن الله أراد والأحتبار= إلا به العلم يمكن لا مما ورضاهم الجميع 
وثباتهالقتال، في بلاؤه يرجى الدي فيختار والعاصي، المهليع ليعلم جنده القائد 

منبه وثقته للقائد الخيش طاعة فان عميانه، يظهر من وينفي النزال، معامع في 
لهدهم نوم علن ولي نن الجبس اح~ار إلن القواد وأحوج الظفر، شروؤل 

.كارهون 

نمنالله، بإذن به يمنحنهم نهر علئ محيمرون أئهم جنوده طالوت أخبر 
بالمرةيدقه لم ومن القتال، أمر في معه المتحدين أشياعه هن ثعد فلا منه شرب 

غرفةاغترف مآن أن وأخبرهم الثقة، نمام به ويوثق إليه يركء*, الذي وهو منه، فإنه 
المرتبةفي هو أصلا يدقه لم الذي ولكن الاتحاد، من مانعا عمله يعد لا بيده 

الأُد•
وتزنيلبآمهم، ئ ففد كانوا القوم لأو تنهإه، علة إلا ينه 

هوانهم،فيها كان ؤإن الثِهوة، مخالفة عليهم وثق العصيان، واعتادوا إيمانهم، 
دأق؛!كنحند جادرم اؤثلثا القليل، موى والعزيمة الصدق أهل من فيهم يبق ولم 

٥٠٢



هرأنجالوت ننزُئي، ثالوت أو لتا ثائ لا كالوأ ثثء ٧؛>! 
منأكثر كانوا ^^هينيين حنوي بأن تشعر والعبارة ، أعدائه أبطال 

الإسرائيليين.

أوثا ثاكن ولا : قالواالدين وهم القلل، هم معه آموا الذين إو مل: 
وأفينمى\وهم — منهم الحلمر وهاده المومنيم' أولناك إل رجودهءه يجالوث 

عتشنت ثينثز ثن وئفم بذلك-: يوقنون أي: أموه؛ مثئوأ آيم يغلفيى 
المسرة،ونمؤع اليقين قوة فى محتلمون والمؤمنون أثإه، إإد'ن يتقثزْ يثه 

اللهملاقوا أنهم يفلنون والذين انخذلوا، الذين للكثيرين وثاواه في الضمير وفيل 
يفلهربينهما، مثوسهل والنهر بذلك تقاولوا كأنهم معه، ثبتوا الذين القليل هم 

به.يعتذرون فيما هؤلاء عليهم ويرد الانخذال، في عذرهم أولئك 
الإيمانبين الفاصل الحد يكن لم بالنهر لهم الله ابتلاء أف والذلاهر: 

وفتكان الوقت، أن وينلهر وصحفها، الإرادة قوة بين فاصل حد هو بل والكفر، 
صعيفها،من الإرادة قوي ليغلهر بالنهر الله فابتلاهم بالغ، وحر شديد، قيغل 

ممار،لأنهم ذللن، فليس النهر من الكثير شرب فإذا مريقها، من العزيمة ويم 
العزيمة.ء صعقا لأمهم بل 

يثرب،لم الذي المؤمن فيهم طالوت مع النهر جاوزوا فالدين وعليه؛ 
وجنوده،بجالوت اليوم لنا طاقة لا قالوا الذين أما كثير• وهم شرب، والذي 

منهم؛قليلا إلا شربوا الذين وهم الكريم، القرآن عنهم يتحدث للذين فيه فالضمير 
مجانثجأثوم ئتا ثاثه ولا النهر مجاوزة بعد قالوا جملتهم في أولنلث، أن يرينا 

فدوالكل الكافر، أم المؤمن القرين من القول، ذللث، أكان ومحواء وج-~ددهءه، 
ومجاوزةللنهر•، نجاوز بل-ون الكافرين بقاء مع الفريقين من كان أو النهر، جاوز 

الشأن.ذللنؤ في يحفنا بعفهم محادثة من يمنعهم لا مغير النهر لأف المؤمنين؛ 
فيالأولي ترى وئ الشجاعة، وكلمة الجبن كلمة بين المجير الفرق، وامل 

ممولهم:الجبن فكلمة وحلمانينة، يحكون من الثانية ترى وما هلع، من النفس 
أننستطع لا صعاف، قوم أمنا يريدون: وجزئلأه، يجالوُ-، أإ؛دم قنا ئافه ولا 

بنيفول تشه وهى العمالقّة، من جبار لأمه جالوت؛ وجنود جالوت نواجه 
"



كتبهااش المقدسة الأرض يدخلوا أن منهم طلب حينما لموس هم أنفإسرائيل 
محرجوأينهج ءسجوأ حئ ند-غلهتا ز وإنا ثادن م، ليا إة ؤيعدّك؛( ت لهم الله 
.أآ;ا،•: ٧٧١]د'-غلوءك>يم ؛ثا يلها 

العملعن وتتثهلهم سامعيها، نفر في سيئا أثرا تترك وأمثالها الكلمات هد0 
الجبن،علئ أناسا الكلمات هدْ امثال، الجبناء وبئ وكم المفيد، والجهاد النافع 

فيهيحبثونهم وإئما باسمه، الجبن يسمون لا ولكنهم الضعف، على ونئووهم 
النمر:علن والمحافغلة الحزم، باسم 

الثقيمالشيع جربرة لك وتحرم اتجس أف اتجبماء برى 
فهيالحديدية، والإرادة القوية، والمفيدة المادق، الإيمان كلمات أما 

إليهيتوصل لم الذي الطمتن سيلا، ه نفإلئ لياسر ١ يجد لم الذي الأبل كلمات 
كبيروفرق المالحين، والأتقياء الخالصين، المؤمنين كلمات هي والتردد، الشك 

ظيلإنثز تن كقولهم القوم، من الأول، الصنف، كلمات وبين بينها 
الكثرة،صف في دائما يكن لم الله نمر إي أي أسه< يإدف ^ييرآ فتة عؤتا 

وأنالقلة، عند ما المعنوية القوة من عندها وليمر باطل، على الكثرة تكون فقد 
الحية.القوة تفعل لا ما تفعل القتال، في المعنوية القوة 

والثقةالله، في الحقيدة قوة هي القوة هدْ أف إلئ الكريم القرآن نبهنا وقد 
فىيقول، تراه ألا وصاحبها، هو يستوي لا العقثدة لهده الفاقد وأل وعقابه، بثوابه 

ؤلنو>ك\ؤقه*ِ أنول إن ألئوو أثه ؤ، نوأ ئ؛-القتال،; علمن ١لتحريضي 
[.١٠٤]اك_اء: ثكثاه عيثا أثه قاف لا تا 'أم يى محجوف َكما 

هدهوعندك الله، في عقيدة لهم وليس القوم تح حاربإذا أئلن، يريلثؤ فتراه 
عنهمتمتاز ن، وأنالقتال،، ومشقة الجسم، آلام في معك يشتركون فإئهم العقيدة؛ 

ظاهرأثرها معنوية قوة وهى إ يرجونه لا ما الثواب من الله من ترجو بانكه 
نزال،.في وقعوا أو قتال،، في غيرهم مع اشتبكوا إذا المؤمنين حماعة في محوسر 

نكثتمن قولهم: وهي الكلمة، هذه التاريخ؛ماّق شهد وكم )٠( 
قلةفي كانوا ه محمد أصحاب وهؤلاء امموه، يإذن عقث؛وه نته عتت، كيلإ 

لهمسجله ما المالك، من قرن نمنإ في وفتحوا وعددهم، عددهم جهة م»ن 



قلتهمالله ويذل ودهم، وحطبوا الطاعن، والأكاسرة الملوك لهم ودانت التاريخ، 
نوة.وصعقهم كثرة، 

الأولحاليفته عهد وفي الله رسول أيام في الملمين غزوات وهده 
فوله;إلئ وانظر الكلمة، هده صدق لك وتحقق العجاب، العجب والثاني؛نريك 
اللهير بتيهو إيما المؤمنون الملمون يناله الذي النصر أن لتفهم \ؤه، 

بعضوأن الغلم،، ومقدمات النصر وسائل إلي وهدايتهم ونوفيقه، —تعالي— 
!وقالوا—نعالي—، الله إلي أمحافوه لدللتج والحارق؛ العجز ينبه ما جزئياته 
ألصثنبيزهح بقولهم؛ الكلمة عقبوا بل بدلك، يكتفوا ولم آده، ؤِباذن 

يغلب.فلا معه الله كان ومن النمر، أصبات إلي وتوفيقهم ومعونته بنصرْ 
الممدين،كثرة ولا الباطل، زخرف بهولمه لا أن مرمن كل حق ومن 

القويينقلب أن من ياص لا أن عليه للقتال، واهبهم للحروب، اصتعد.ادهم ولا 
أنوعليه عليك، ويوم لك، ويوم دول، الأيام لأف قويا؛ والضعيف محعيئا، 

سسإل وذويه قومه يسه وأن القوس قمح، الرجاء روح نشر علمح، ذلك مع يصل 
في-تعالي- ءل.له ؤإلن وقوتها، وضعفها وصقوؤلها، الأمم نيام في الحكيمة الله 
جمةندهب ألرتد وثأمأ الأصلح! بقاء صنته وأن بعصا، الذلالين بحفر يولي أن 

[.١٧]الرعد: ألاوذه ث، اتاس نتع ما وأما 
وعدموالعمل، العلم في لضعفنا إلا بلادا علن استولوا ما المعمرين وإل 

الحياة،لطول وأمثل للبقاء، منا أصلح ؛ذ.لانؤ فكانوا الحياة، علوم إلي نهوصنا 
حئيثور ما يمهد لأ أق واؤإُك• ! نواصيناعلن واستولوا بلادا، علن غلبونا ولذلك 

[؛١١]الرعد: واوه ين دود، نن نهر وما ئأ ثني ثلأ سوءا يثوم أثه أراد ثإدآ يآننيم تا 
الهلاكأسباب في وأطوا صلاحهم، من ويثر امتحفوه، بقوم إلا يريده لا لأئه 

ينتظرولا برء، له يرجن لا المرض س الحد ذلك إلي وصل شعب وكل والدمار، 
.شفاء له 

علنكثينا ويمنها هجيراه، الكلمة هنّه يجعل أن مصلح لكل ونصيحتي 
حؤأزئع أم إإد0 ءفبج-ْ قشة ءت؛، لإ ثلييكز ثن ُؤءًى( قوله! وهو لمانه، 

ويقويإيمانه، بها يغذي وحتن سبيلا، ه نفإلن اليأس يجد لا حتن ألت>ثهدنه 
٠٠٥



الوحشة،ني وسمير0 الغربة، في انيه الكلمة هدْ تكون بأن زعيم وأنا يقتنه، بها 
إليه،الله بإحان منته الفنالمون اصهلهدْ ؤإذا بالله، وصلنه الناس قاطعه إذا 

كلأمامه فيضش الكلمة هذه ذكر الباطل ن ساهلا عليه يح تغلوإذا له، وإعانته 
منقوته تمي يلأئه صعوبة؛ كل عليه وتهون كبير، كل عينه في ويصغر ، نومح، 
الحق.سل في بماله ما علئ ويصر بالله، دعوته في ويستعين الله، 

وكتث،ثت،إر؛ ءكنا أيجغ ُئثثأ نازأ رحزدوء لجالوت برروأ ءؤوثثا )٦( 
لجالوتوجنوده طالوت ظهر لما أق! ^^^، ٤٥١؛';ألتوم عق وآنحصزأ أنداتثثا 
رثك^اونالوا القتال في الجيشان واشتباك هلينيون، الملأعداؤهم وهم وجنوده 

٠لقلوب ١ ات ؛ثبآثداثنَاه وثكتت ل ١^١ مشاى علئ صتترإ؟ا< عكنا أيئ 
الأوئانعيية "لخفزمك>ه ألتوم عل ووانصميا به والثقة الإيمان بواطمئنانها 

ماوتذكر إليه، توجههم ببركة صالوا ما أعهلاهم الذي آئوه  ٠٠٠٧١١؛وفهرمرمم 
عملاناجالوت وكان جااودك>ه، داود وويثل ب، تغاللا التي قوته من به يؤمنون 

تنئ.لا وواوي مقبة وهى داود، فقتله جارا 

هتالحكمة ١ فاسروا ه، دكاء م—ثا وأإ،ءئثه خكئك أممه ووء١صنه 
فيفال كما ، إليه الله أوحاه الذمح، لزبور ١ أيها ارالمناراا صاحب، ويرقه بالنبوة، 

مماتعليمه وأما تثبا، كان وبه [، ١٦٣إ اء ]الترمحوماه داود ءاؤوءاسا ت أخرى آية 
ليسصنمة وؤعلتنته الأنبياء سورة في قال كما الدرؤع بصنعة رها ففقد يشاء 

[.٨٠لالأساءت شتكّؤياه أصتم يهل اسكم نل لننصثكم لمحكم 
التوراة،معاني فقه من غيره وتشمل هذا تثمل عامة لأية ا أد وعندي 

.—تعالئ~ الله إلا يعلمه لا مما ذللث، وغير إليه، الله أوحاْ الذي الزبور ومعاني 
ذوأده وكمحكى أ'لأتيرح يثني تنصيُ ألثاس أممو ينع ووأدلأ 

وأهلالحق، بأهل اuطل أهل دفع الاه أو لولا أي: ؛■^_^، ق قم 
وبغواالأرض، في والإفساد الباطل أهل لعلب الصلاح بأهل الأرض في اد انق

الأرضل• فتفوحدهم السلهنان لهم يكون حنى بهم واوثوعوا المالحين، على 
فسادهم.

)صرو(المار: مسر )١( 



فيالممحطلخن الحق، دينه لأهل أذن أنه العالمين علئ الله فضل من فكان 
حربالحق فأهل المعتدين، والبغاة الكافرين، من فيها الممدين بقتال الأرصن، 

فيالإصلاح وأرادوا الحق، نضروا ما ناصرهم والله زمان، كل في الباطل لأهل 
الأرض•
الحكمةعالماء عنه يعبر ما وهي الاجتماع، منن من عامة سنة ترينا لأية وا 

منلأئها البشّر؛ في طبعة لحرب ا إل ويقولويأ؛ البقاء، بتنانع العصر هذا في 
الناسبين التنانع أنواع من نؤع لكل عام وهو العامة، البقاء تنانع سنة فرؤع 
التيالستة يؤيد ألآريفى>ه، قسيلت، ؤ وقوله! والمغالبة، الدافعة يقثضى الذي 
جعلذلك ووجه الأمثل، بقاء أو الطبيعي بالأنتخاب الاجتماع عيماء عنها يحبر 
مدافعةمن الناس عليه فطرت ما إل ت يقول ِتحالئ~ فكأنه قبله، ما لوازم من هذا 

سببهو أي• • لأرصؤ, ١ فساد من الماغ همو والمصلحة الحق عن بعصا بعضهم 
الأيلحكمة بيال في ~تحالئ~ قوله دلك ويحرز الصلاح، وبقاء الحق، بقاء 

عقآث، همإل طلمؤأ يأيهم يقتلؤيى إ،لخين ت لحج ا سورة في بالقتل للمسلمين 
وأولاآثم رما ل إلا حؤ يعز دثر؛يم ين هممأ  ٧٢. قدثو ممن 

اثمأسم يا يدمحفر وسنجإ نبمأوت ويح صؤبجع ثدمتا بعض بمثمم ، ٣٥٢آتي ينع 
ؤرإن ألا و عؤز أدؤقت آس إكت بشرْآ ش آس ولمحن ًقبج؟ 

عتههنف ألسكٍث عن ويهنأ يآلعثؤف وشإ آليقو، ؤآائيأ ألصلوة ؟ ^-١٢
نحما وأم، جمي بدم، ألرد وك -تعالئ—ت وقوله بم"ا-ا؛[، ]ادء-ج: أ'ادثويه 

[.١٧ألأتاوه اس مت ومح، ألاثض ؤ تت؛لث ^، ٥١

٠٠٧



ءوسليمان داود 

وءٍكناآمحزمّ عثم مؤ مثئ إذ آ-لرث ي ممنكثان إي ؤنقص >ؤرداررد 
يائيثع ؤمحرنا ؤعيا ■حإمحا ءايتا ويكلا سثس ثثهنئها )م تنهدرك اقكِؤلم 
لخنكملوس منعته وعقنته . ثعلى وًتظ ^٥؛؛؛ منس آلجتاو 

بة؛'٢^، آيوبو1 ءد أني؛ لمه عاؤثن آلغ ُإثمرا . سه؛ث أتم ئهل بأسآكم ين 
كثؤرسلؤى ة يمبمؤث س ااشبطس ضك . •يئس يكنا يإ 
.[ AY-UA]الأساء: حتفظنزه ؤئ د'ألكت> يؤن 

'ومرة ٌرح ّه 
ؤيٍئأمحزم عثم مؤ مثش إذ للمن ق مح=ظثاي1 إي ؤنوس ووداود )١( 

رءل1أيم.^؛٥ ءاتا ود=فلأ تثس ممهنتها . ثهدآنن 
وهولٌه، ؤ، محتظءان >ؤإد وسليمان؛ داود محمد يا لهم اذكر أي؛ 

علىمثللعض أي؛ -^^، ٨٣'^٤^٠٢ ءاؤو؟كنا القوم غنم فيه انتشرت وقد الزؤع 
اذكروعلما، حكما أعطيناه الرسولين من وتكلأه سثس ؤثه1نتها حاكمهم، 

تقصلأك قولك؛ حقيقة علئ وبرهانا صدقك، عان دليلا ككون !لهمة هده لهم 
صادقرمول، أثك ولولا وعنهم، عنلئح كان ما وسليمان داود أنباء من عليهم 
ؤاممهكمان إذ ؤ وقوله؛ هذا، من شيء على اعللعتآ ما السماوي بالوحي مؤيد 

انتشرت.)١( 

الحرب.في الدرع )٢( 
البديعت.الأعمال له تخرجوا ي أو ا تسثا منه ليخرجوا الماء تحت Jالحالون )٣( 

٠٠٨



يعلمهلا ما القرون من عليها ومئ مضت قد القمة أن لع المفاى بمسغة آ-لمتيه 
الشيءبصورة للماصى وتصوير العجيبة، للصورة استحضار ~تعالئ~= الله إلا 

الأن.حاصل كأئه وفرصه الحاصر، 
فيهانتشرت زيع حادثة الحادثة أف ترينا علينا القرآن يتلوها التي والقصة 

اختصمواالزيع أصحاب وأن تفسده، زيّع في انتشرين، إذا الغنم ثان ومن غنم، 
.فيهاليحكما وسليمان داود إلن القضية ورفعت الغنم، أصحاب ْع 

منفخرحا الزؤع، لأصحاب الغنم رقاب أعش داود إ0 المقرون! ؤيقول، 
وليت،لو ،طليمان؛ فقال فاخبراه، يينكما؟ قضئ ، كيففقال اليمّان، بومرا ءندْ 

داود،ذللث، فبلغ بالفريقين، أرفق هذا غير قال؛ أو هذا، بغير لقخيت، أمركمّا 
بدرهاينتفع الحرث صاحبؤ إلك، الغنم ألغ قال• تقضي؟ ، كيفوقال؛ فدعاه 

فإذاحرنه، مثل الحرث لصاحب، الغنم صاحبإ ويزيع ومنافعها، وصوفها لها ون
فقالغنمه، الغنم صاحبه وأخذ صاحبه، إلئ ليع أكل يوم كهيئته الحرث صار 

بذلك.وحكم قفيت،، ما القفاء داود؛ 
عنفيه صحيحة رواية وردمن، إذا منه مانع ولا لئ،، ذلتحتمل لأية وا 

احكتِوسليمان داود أل نهلنا لأية ا تفيده ما وكل غيره، وتحتمل المعصوم، 
أخبرنا—تعالئ— الله وأل اجتهادية المسالة أن الاختلاف، بؤ بوّمختلفين، حكمين 

منهما،واحد كل به حكم ما حقيقة أما صوابا، حكمه فكان محليمان، فهمها أئه 
فيوالعبرة فلا، ؤإلأ فبها، صحيح حديث، به وردت فإن لأية، ا عليه تدل فلا 

إليها.رواية إصافة علل تتوقف، لا ية ألا 
ثؤئإآه؛ؤثمه٠نئها نوله؛ بعد وعلماه -ذهأ ءاتبنا وتظلا ؤ فوله؛ وتامحل 

علئمقدرة الحفليم ووكْ الكريم الأب من كلأ أعطى ~تعالى~ الله أف لتحرق 
قوةأوتي الذي أل غير الحكم، طريق إلئ برشده وعلما الناس، بجن الحكم 
وقداجتهادية. والمسألة وحي، هناك ليس لأئه الصواب؛ وجه يخش قد الحكم 

الأمرفيختلهل ونذلاJر٥، بأشثاهه قياسه جهة محن مختلفة وجوه له الحادث يكون 
فهوأخعلآ إن الحالين، كلأ علئ مأجور وهو الصواب، فيخش المجتهد، على 

عنورد وقد وتوفيقه، اجتهاده ض ماءجور فهو أصاب ؤإن اجتهاده، عش مأجور 
٥٠٩



ثمفاجتهد الحاكم حكم راوذا ت يقول ه الله رسول سمع أنه العاص بن عمرو 
ال؛_خان[لا؛.]روا. أجرا. نله أخلأ، ثم واجتهد حكم فإذا أجران، فله أصاب، 

يرشدهبل الخءلا علئ الله يفرم لا المي أل • وغيرْ النبي بين الفرق أف غير 
الصواب.إلئ إرشاده إلن طريق فلا المعصوم غير أمحا الصواب، إلئ 

ملجمان،ونبيه داود، الله نبي ت العظيمين البيتن على الإله يحرص كيف نم 
للحكماصنعداد وعدم داود في لنقص يكن لم دّثسيم ؤتهمها ت نوله أن ويريك 

كماللقضاء، الكل امتعداد محع والحكام القضاة تتفاوت ند أنه غير والقضاء، 
قال!أنه المحابة بعفر عن ورد كما ج^، الله رسول أصحاب تتفاوت كانت 

وقراء،كثيرون قفاة الصحابة في كان أنه مع أبي" وأفرونا غلي، *أقفانا 
إتقانفوق للقراءة أبى ؤإتقان غيره، استعداد فوق كان للقضاء على استعلءاد ولكن 

.أجمعين— عليهم الله —رضوان الصحابة من كثير 
فهمه،السامع يسيء قد أثؤلأن؛وأه ! —تعالئ- الله قول كان فلما 

وإناه.حكا ءاتإ وؤحكلأ بقوله! عقبه الصواب، وجه فيه ويخعلئ 
للحكم،استعداده وكمال القفاء، في سلميان الله نبي فقه ترينا والأية )٢( 

امرأتان'كانت، يقول! الله رسول سمع أيه هريرة أبي عن الشيخان أخرج وقد 
ذم،إنما صاحبتها فقالت، إحداهما، بابن فدمت، الدئجإ جاء ابناهما، معهما 

للكبرى،به فقضئ داود إلئ فتحاكما بابنلثح، ذهب، إنما الأحرى ونالت، با؛نلئ،، 
بينهما،أشقه بالسكين اتتوني فقال فأحبرتاه، إوو؛ؤ داود بن مليمان على فخرجتا 

٢.للصغرىا<ر به فقضى ابنها، هو الله، يرحمالث، تفعل لا المغرى! فقالت، 
داودأ؛وْ حكم للفضاء، استعداده وكمال ءجة، سليمان فقه من وذللث، 

الكبرى،بد تحت، كان الولد لأف أو القرائن، من قرينة على بناء للكبرى 
أصلوبإلى فعمد سليمان أما ابنها؛ أنه على بينة تقيم أن تستطع لم والصغرى 

لأنمستعد أنه المرأتين قاري الحادُث،، نللث، في الصواب وجه به اكتنف، عجيبج 

(.١٧١٦)لم: وم(، ٧٣٥٢)الخارق: دوام )١( 
رعمرو(عليء. وأقضانا أش. ُامؤنا • فهغ عم تال، هال،؛ همام، ابن عن (، ٤٤٨١)البخاري: روا. )٢( 
(.١٧١٢)•وملم: (، ٦٧٦٩)(، ٣٤٢٧)الخارق: رواء )٣( 



الأمسمقة وظهرت العاطفة، تجلت، وهنا ضما، واحدة كل ويعطي نصفين، بشقه 
يعيشأن وتؤثر منها، مرأى علئ ابنها يقتل أن ترصئ لا الأم لأف واضحة؛ حلية 
حياته.حففل صبيل فى غيرها لهلان '٠ونحت عنها بعيدا 

بينالنزاع لفص معحالة لا ذلك منفي أنه وأراهم يدللئ، سليمِان أنى فلما 
بنها'ا،ا هو لا بيننا نزاع ءّلأ الله"، يرحمك تفعل لألا المغرى؛ نالنح المرأتين، 

للصغرى.به فقفس أمه، هذه أو سليمان فعرن، 
بهيتبين مما وهى للشواهل، وتحكيمه للقرائن، مليمان إعمال من وذللئ، 

ويطهرالصواب وجه به يتبيء■ ما المنة لأف بينة؛ فهي ائل، المفي الصواب وجه 
ءالطرقكاب في الباب ذللثح في القيم ابن الحاففل أطال، وفد الحز، به 

مالرأين، ذللث، في إليه رحعنح ولو ، الوقعين، لارعلأم كناب وفي الحكممهء، 
تكون، كيفترى ثم ط لميرا ١ وفقهه الوامع، علمه على ويوقفك ، صدرل يثلح 

وكيف،ودنياهم، دينهم في الناس عل. تلأن صالحت عادلة، حكيمة الشريعة 
ماوالأدلة القرائن من عنده لأف الأيدي؛ مكتوف الحوادث، من القاصي يقف، لا 

هوبالقرائن العمل أن القيم ابن ويرى انمناء، ؤإزالة الحقيقة كثف، من يمكنه 
انسفيكلزطن.شاف 

إنوقال: الشيخان، رواها التي الولد صالة في داود بفتوى استدل وقل 
التيالأم شفقة هي قرينة، على بني قضاء هو ؤإئما بشهود، قضاء يكن لم ذلك 

وإن؛ ، يوسفمع العزيز امرأة قضية في الشاهد بقول استدل كما عليها، جبنتح 
درثن ئد منهي َلكذ وك و آلكذبمغ محت محئو تذح م ثن ث سنه. َ،تح 

شى،رفاي بقوله: يان عف فان نمة يلن وعلق ذللئ،■ ببان ني الحكمية الطرق كتاب عامت  ٢١)
التأنيإل الامترواء ضدت وأنها ■، iijJiالكرى؛ي-ِصا فاندل الظامرء! القرينة مذْ اعبار ر أص 

اعه،مي أنها علن للته: بن. الرمحا ر واساعها عف. نمغرى ١ وبثنقة وليما. فئد في انمغرى اواة ب
فلبفي تعالن الله ومعها التي والثفنة الرحمة من ؛قلها نام ما مر الامتناع علن لها الحامل وان، 

وعاواابنها' •>و قولها مع لها ;٠ حكم فانه إقرارها. علن ن،لمه حتن عدْ. القربنة مذء ونونت 'لأم. 
.أ؛ناإليه يص، لم الحاكم علها اطلع نملة كان إذا اد الإذ فإن الحق، مو 

الحالترينة علن واعتمادا التهمة، ب لانعقاد لوارثه؛ بمال المرين، مرض المريض إقرار ألنينا ولذللث، 
الفوامم..عالم ط. )ه-ه(. الحكمية: الهلرق تخصيصه•. نمده في 

)عمرو()\الأ\-\\ى. مشهور: ط. المولعين، إعلام واظر: 
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إنء=شدتن ين إثث د1د دبر ين ئد ئينثز رءا ثثا . آلشدس يى رئو دكدبغ 
وفينالمد والعقل، المنطق بمفتفس وعمل للقراثن تحكيم وهو عيره، َئدمحا 

المسألة،فى وأفاض أحر، بحوادث استدل، كما بوسمه، محورة فى حقها الأية 
حزا0لها، الكريم القرآن واستعمال ، واشتقاقها البينة معنى على الكلام واستوفى 

.احين دسه عن الله 

خيرالت#الراءباا١ قال مينن الجباو داود مع ؤوّحزثا )٣( 
قوما اثثوب ق ما  Jkjومحن ؤ ت —تعالئ— قال فهرا، المختص الغرض إلئ سياقه 

وطرؤ يخوله، ١^؛؛؛ ثههم وسحر دي-؛اذ، ؤألثعر آشنس أكآ وسحر ؤ أ'ِقي،ه، 
قَاسمئن أدى ؤت»رإ لتئم ع ^!^^١ ه: ك_مولألأممك>ه، وقأ 

٠يإخزه ؤ بقوله التخير ذلك ثرح وقد منداه، 
هيأو للعادة، حارق أهو داود، مع الجبال نسبيح في رون المغواختلف 

الولكن ^٠، مج إلا _؛ ين ^٧>!، ~تعالى~ت نوله حد على حالها بلسان بح ت
بأيهله وتشهد حالها، بالممحان الله تقدس الجبال أل والمرادت ئايءمحهمه، ثممهؤن 

بعفرنغلر في كنته إذا ت تقول وكأئها والعبث،، النقصر عن منزه حكيم، قادر إله 
والفقهالراححة، العقول أصحابه عتر فاني نفع؛ ولا فيه غناء لا حلما الناس 

~تحالوو~الله أن حكمها فمن حل، عند تقفح لا وممالح لحكم حلقتح الواسع، 
فيهاوجعل ننادم، حين إلئ الناس لشرابه حافظا قللها في مقئ عليها الثلج بترل 

فيته فيثبوالأدوية، الأنهار منه يل ونالسيول، منه فتجيء بالتدريج، ليذوبه 
فيمثلها يكون لا التي والأدؤية والفواكه الثاُته روب والريى والوهاد المروج، 

فانحلحملة، الأرض وجه على الثلج فعل لالجبال ولولا والرمل، هل ال
عليه،مر ما هلاك جملة انحلاله في وكان إليه، الحاجة تح وفوعدم بسرعة، 

والحديدوالفضة، الذهبه معادن وفيها للأبنية، بملح ما الأحجار من وفيها 
أنهاالنافع من وفيها المعادن، أنواع من وغيرها والزمرد والزبرجد والنحاس، 

فيكاتتح إذا الميول عنهم ترد كما تحتها، عما حدتها وتكسر العاصفة الرياح ترد 
•مجاريها 

)يرو()٣•((. المغردات: را( 
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يفهمهخاصا بيحا تكان داود الله نبي مع الجبال بيح تأل والظاهر 
فولهلدلك وبدل غيرْ، فيه بشوكه لم عليه، الله من فضل وهو ه، داود 

•١[،]سان رإلْلثره ندر آؤرل تحال هملا منا داود ءاتبنا ) سبأ سورة في ~تعالى~ 
ذككال ولو فيه، ؛ع ر-كلما التسبيح في معه رجعي أو بح، النمعه رجعي أي• 

)صرإ(تسورة في وقال داود، الله بشي حانثا فضلا كان لما الحال بانان التسبيح 
ُألإننليإلمي منص تدر آلختال ثميا إدا . ١^١ ألأن دا داٌد عتدئا 

والطيرالجبال من كل أي: با-بما[، ص: لّور؛ أ،به هأ مو محنؤع آق؛د ر. 
ثيحه.يتتح نكانت لأئها مسبح؛ داود بيح تلأحل 

أنفي كالجبال الهلير أن والمعنمن ، المعثة على منصوب هماشره ؤ ت وقوله 
كانالعلير فجني ه، وتقدي— —تعالئ الله بيح لتداود مع سخرها ~تعالى~ الله 

مناببيع فليس خير، التلذلك ثعإإبمه< >ؤو>=ك11 كالجبال! لداود خرا م
إيجاسا،بيحا تكان داود مع الجبال بيح تأن على آحر دليل وهو عجيب، ولا 

الفعلعفلم على ل تل• كلمة وهي ، ءؤوءك-ا قوله؛ ماغ لما وإلا 
—الله بيد حميعه الكون لأل ذلك؛ في لكم حق فلا منه عجبتم فإذا وأهميته، 
عليهيتعاصئ لا ثاء، ناحية أي وفي يشاء، كيف خره بالن-ي وهو تعالى"، 

كان.كن للشيء قال ومئ شيء، 
سيم،يثه،أنتم ئهل بأسكم من كنصثكم لخكم لؤم صئكد وعقني ؤ )٤( 

نىقوله! في منها الغاية لنا بثن ثم الدرؤع، عمل علمتا٠ أي؛ 
ذكبثن وفد حرب، في وقعتم إذا بامكم من اللبوس لتحففلكم ي؛ أ ،

الثنيق وهدر مثن اتل آن . آ-ثيدد. دث ؤرألشا يقوو) إذ أ؛ ثمآية في 
وامعةدرؤع ومابنات! [، ١١•١، ]سان ه تنبر ثملؤل بما إل صنلحا ؤآعلؤأ 

التيالمهمة مع يتناسب بقدر احعله فيه! وقدر الدرؤع، نج • والرد ضافية، 
عنكناية لداود الحديد ؤإلأنة سبأ، لأية رح ث معنا التي الأبة فهل لها، عمل 

تعليممسالة المسألة دامت، وما الحرب؟ ولبوس الدرؤع صنعة له الله تعليم 
منه؟تعليم الإلانة ومع حفيقة إلانة هناك أو العادة، خوارق من فليست، وإرشاد 

وهوألثنده، ق ؤبمدر سنبعت اتل ^١١؛، قوله! هو سبأ آية فى التعليم وموضع 
٥١٣



معجزةالحديد له ألان ~تعالئ— فالله فيسه، صنمه I قوله من المعني 
تحتملوالأية اللين، الحديد ذلك من الدرؤع صناعة علمه بال ذلك شنع ثم له، 

الفهمض•
منالمراد محو ئبث لداود الحديد إلانة وأد الأول الوجه إلئ أميل وأنا 

المعتادحسب علئ تفهم أف الأية في الأصل لأي نو؛سه؛ صنمه قوله! 
فهمهاتعدر حيث إلا للحالة حارق وجه على فهمها إلى نذمح ولا والمألوف، 

.يحصا بعضها يفر أل الابات في والأصل المعتاد، الوجه علؤلر 
أنيرينا وهو التعليم، بذلك عليكم الله فضل أمح،■ ، أثم

عفلسنعمة الأعداء أيدي من الدولة وحماية منه الوقاية ومعرفة الحرب فنون علم 
يكنلم إذا للعالم حياة لا لأنه بها؛ يهتموا أن للقوم وينبغي علميها، الشكر ينبغي 

الحذرناحد أن إلئ الكريم القرآن يدعو وليلك عنه، وتداغ تحميه حربية قوة له 
لاختلافهاالقوة ونكر ومعنوية، مادية قوة من نستطع ما له نعد وأن العدو، من 

وليلكبالحراب القتال كان ءة؛؛ داود عهد ففي والأزمنة، الحضور باحتلأف 
هامالمن لابسها لتقي الحديد، من للحرب دروعا ج ينأن أرشده 

والحراب.

جديدان ثفي العالم ولحل والمعارف، العلوم فتهلورت اليوم أما 
وطياراتهاوالحرية، البرية اطيلبا با>أتقاس للأمم الحربية النوة وأصحت 

بعضهاالأمم تحارب فكما وتجارتها، وفنونها، بصناعتها وتماس بل وغواصاتها، 
بعصابعضها يحارب الخانقة، امة المموالغارات المارية، بالمقن.وفات بحصا 

منبصناعتها كله الحالم تحارب اليابان دولة وهذ0 وجات، والمنبالهصنوعات 
ؤوألفابا حله العالم يحمل عوان حرب وهي تمنها، ومحبولة ، جودتها جهة 

اتصالولها لأحر، وقن، من الأمم تهدد التي البهنالة بمثكلة يتعلق لأئه حساب؛ 
الامتعمار.في توسعها ذلك ويتع وماليتها، الأمة بثروة وقيل 

تهلوربة بنتعلورت وقد ، مختلفة كثيرة الوقت هذ.ا فى الحرب قوساما 

الاماب،أكنته يتداب لم ومحن ومشاكله، مرافقه واتساع ومعارفه، علومه في العالم 
هل.هفي هم بوليضربوا لمون، الملدلك فليتنبه تظالجّه، الماس يظلم لا ومن 



ويضئريحهم، يهب ؤإلأ ليومه، وقت لكل وليلبسوا كل، لمثسا با الممالوءة الحياة 
ومامحاب، من بهم حل بما ويدكروا بغيرهم، وليعتروا الأحير، الخفاء عليهم 

لهمحلفه وما الصالح، وسلفهم المجيد، وليذكروا ويلات، ْن انتابهم 
تعاليمه،نصروا ما وينصرهم يعينهم معهم والله ميراث، من تركه وما دولة، من 

٠وشريعته دينه وآزروا 
لأويئنا ذثأ ,>ءجآ ؤ إل أني؛ ميما عامحك آليخ )٥( 

ثدييةأي عاصفة، كونها حال الريح لسليمان وصخرنا أي• ، عدارئه< ثيء 
قوتهاعلى يريد كما بأمره تجرى الريح له مخر —تعالئ— الله إن أي الهبوب! 
اللهيرملها التي فالرح سليمان، نبيه على ~تعالى~ الله من قفل وذلك وشدتها، 

أمتا،ولا عوجا فيها ترى لا صفصنا قاعا وتدرها نسما، فها فتنالجبال على 
كالرميم،جعلته إلا عليه أتت، ثيء من تدر لا بائها الله يصفها التي، والربح 
حتفصفِكما الأجسام من الرؤؤس تقصف عاتية ريح بائها الله وصفها التي، والريح 
صخرهاقد الأيار، هذه ولها الخوة، هد0 لها التي الريح هذْ جن-ءها؛ من الخلة 

بعضويقول داود، أراد حيت، صهلة، رخاء بأمره تجري لسليمان ~تعالئ~ الله 
وصفهاالله لأف رخاء؛ تكون وأخرى عاصفة، تكون أحيانا إئها رين المق

الأنبياء.صورة في عاصفة بائها وصفها ~تعالئ~ الله أف مع جميعا، ؛الوصفين 
للعالمين،فيها باركا التي الأرض إلى بامره تجري بقوله الوصف عمثا ثم 

اللائقإنما ومدنها، قوتها مع ذللث، يتفق ولا غقلإ، داود لمصلحة تجري فهي 
ميماأتيح لن ؤءثما بقوله )ص( صّورة في ووصفها رخاء تكون أن الريح بهده 
.>؛،^ ١٥جئ، ثتثآ؛ ٨؛؟ 

لهاأمره عند بيان لينها وأف ها، نففي لشدتها بيان عمقها أف فالفلاهر 
,بها وانتفاعه 

معجزةوهي وّالهلانه، تصرفه تمت، إئها أي• إني.؛ه، ءؤمء-ا وقوله! 
إلمزؤوءكنا الشام بلاد بها المراد فةاه< ؛^؛١ اؤ ايؤوأ ؤءئ • وقوله ل-اوت■، 

لعلموإئا الحاكمة، تقتضيه ما عاى فنجريه فيه، اكا-بير بصحة أي! ءنلمسه، سإ 
.عليهاويشكرنا نعمتنا ح صيحرفلمان أل 

٥١٠



ليموئ د'للئئ يؤن ٤^! وسفيى لإ بميسمكن نن آلثثلن إمحينكت- 
ر،لا^ا ١ فى له يعوصرن من طأن لسسيا ا من ن لسلسما وس—حرنا . أ^ '، 

ثإإىه<،يؤن كنملأ وسمى ؤ مها، يكون وما والمرجان الدر منه وستخرجون 
^وكاوالجمان والقدور والقصور والتماسل، المحاريب كبناء انغوصر دون أي• 
طاعته•عن ويخرجوا أمره، عن يزبغوا أن تغظت؛و<ه كم 

٥١٦



وسليمان.داود 

بمال،نن َىر ؤ قثة ١^ يو أ-كن و،لأ عت يقس داني ءاتا ؤوف؛و 
دى؛َلإ؛ ين ؤأؤتث آكلي نطي ثننا أتاش كأدهأ لقال يائي نثس وريق و ألمحت؛ث 

ئهمدألْلير ؤالإبن أك' بث طثأاُ لثثتث يثير . أشن ألتنث فو هندا إن 
التنكنمح| أص' آفنن ثاثه-ا تلا ^، ١١٠^، نآب ء آو إذآ ثقآ و ، ؤرؤف١٢

محآرىعق@قتئنحمحاةالبج بجم 
هنمتلفؤأدخلى مبمنه صثتيعا أتل ؤأن ؤئدق ؤعق ة؛ آست آبآ نمتك آقكر أن 
المإب\لمن ينقال أم أنهدهد أنى لا *ّاإ1تث ثال القتر ؤئئمد ر. ءتادث ؤ، 

عندذك1أ . ين يأسي آو إلم>ذة<م أو ٤^^١ عداثا ءدبمثه, ال. 
آنِآةوتدن إل . ضن ئز ثء ثن و>ثثلكئ م تحط نم لعا لحْلق ممال مبد 

لشىتندوف ومنها ثجدمها . بجت مم يثا _• ًتقل ين راوثف ثنمقهم 
ألا. دهتدئذ لا ج أشل ثن صدهم آغتنهم ألثنلى نهثر ونيف آس ون دس 

.ُثاثلؤف محمن وثتا»د٠^ رآ'لأدتياآلثتؤن ق أيحبت عثغ أرى نجدؤأف 
يىكن أم تندمث ثيقز يال ه . آيظيره آيثمح، تئ هو ءالأ إقن لا أثث 

هالقيتيمحن. نايا *انْلر عنيم مل ثم إؤم هن ذكثنى؛ثنيا دهب أ. 

جمع.)١( 
ليتلاحقوا،آخرهم علملر أولهم يحس أو ويقمعول٠ يامرن )٢( 
.به بالشكر مروعا اجعلني )٣( 
وعذر.حجت )٤( 

غيوبه.من وعلا— —عز خبأ0 مما وغيرهما والمطر، النبات وهو ، المخيرء بمعتى )"( 
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آلنجيّألبمي أثب بمءّ ويلم ثثس بن إقم . آور كب إثة أو إؤ< ألتلوأ -تأي 
آتز،^٠٤ ء=غنق 4^ مي ؤآ ^، ٢٥١آتنمأ ثأِرا ةائث< . ميس ؤأمف و ثأوأ لا أ. 
ر.ائأمه تادا ،عه لبك رإ؛م ثديي ؛و ثأولؤأ مؤ أمحلؤأ ض قامحأ .ا يئهدؤد حئ 

.مملنينث جثلك أذل؟ أنليآ أعئ، نبمو أمدوثا يتثيه دكثنيأ ^١ ١^^ إة ء1لث 
بمال،أنيددش ،ل نثس آء نلق . يج يم د-اءارأ يهييؤ إيم سبملأ ناؤ 
الممقؤم نثتيش ؛نجم أنج ه ممث أم ل ءاثنكم نمآ حز أثن ءاث-نء ئآ 
أنؤل يمها يأيق ^٢ ١٤١^١ قوا ،3، . صنغلأ ؤهم ١^ تآ دلمْمم ها لم هو 

نجيقو ؤإؤ ثمايك بن ئمم أن ثز يهء ءايش أئأ ليل ين عمقت، ،؛، ). ميمثي امن، 
يءاْظث طنيك إنك )نئو أن ئل يدء ءايك أنأ ؛J^_ ق عو ءنْ أيوى . بثن 

همملنه،تق^ر محإشا سكر ؤبن أكفر أم ءأسكر ؤيا فصل س ٥^١ ل ظ عنده مسقنإ 
ألإذثذ ^، أز تثلر عننجا تا ، دكيأل قال . مم عى رف ؛ف َكن رثن 

ت«الئكا تلها ين أيز ؤأؤتيظ ض كأدم مات، رثثه أ،ثةئا نل ■;،؛ذ قخ .( تيثدؤل ؛١ 
ادش٥ يل ا. َكفمن ءرءِ ين َغثئ، إما أثي درن ين مد ف نا ؤبمدثا ). 

مإبمربن منني صنح إثم يال، ماقها عن ؤثثت ئبمه حسنتئ ;أئه هلنا ادقجل 
[."٤٤ ١٥]النمل! ؤيب ف سلتمن ع إمّلنت ئثى خلتنت إز ؤب الغ ف

٠وعبرة مح شه 
بمائهتذ كثر و قثلأ اكى ف آلتي زثالُ طث رثثس دائي ناتا )١( 

علموهو علما، يمان وولدْ داود أعطئ أنه —تعالئ— الله يخبرنا الثو،ن\له 
ففهموؤلماه، .ثك.ا ءاثدا >ؤر>تكلأ الأنبياء! آية في قال كما الماس بين القضاء 

أساسهحكم إياهما الله آتاه الذي فالحكم به، متعلق عالم أنه بالحكم قرنه من 
وأنالناص، بين الحكم عاى مقدرة آتاهما بأن ءاليهما يمتن ~تعاأئ~ فالله العلم، 

وكذللن،فيه، تفاوتا وإن القخاء، ومحترق الحكم بوجوه العلم أساسها المةاJرة هذه 
الهلير،منهلق سليمان علم كما سوونها، وتدبير الدولة بسياسة عالما الله اتاهما 

.وثكله مثته عن متغيرا متكنا اجعلرْ )١( 

,ء.:::ء:سإ



الإذ والسيائ؛ القضاء علم سميمأ ولا ، منزوت4 وعلو العلم بشان تنويه الأيه وفي 
محق،وصما قفاء رجال فيها دولة تستوي لا وكذلك جاهلة، وأمة عالمة امة تستوي 
العلم.من النؤع ذلك من أقفرت ودولة 

وتهلور، وتعلم تدرس فنونا السياسة وكذللثه الناس، بين القضاء أصح وقد 
عنايتهمبه ويعنون بالعلم يهتمون لمين المولعل بذلك، قضئ الذي هو العالم 
وحشالعلوم، هذْ في الأجنبي بممهم لا حتئ ومصالحهم، أمورهم بأهم 

يفهمونلمي*' الملعل ويدور يتحرك والغلاثلأ يجمدوا ولا ير، نوالقافلة يقفوا لا 
وناعدةالعلم أساس علؤن إلا ملكا يكونا لم سليمِان وولده داود الله نبي أن 

فلمهمواالحية والشعوب، الماهضة الأمم عداد في يكونوا أن أرادوا فإذا المعرفة، 
وتقدموجهلوا، علم لأئه عليهم؛ نشل فد الأجنبي فاو نواحيه؛ جمع من بالعمل 

.ونامواونشعل وتأخروا، 
لهالبي نإو أي: ال1و،ن؛له. بمادْ تن َةثتر عق قثدا ُالءا ف ألتي ؤز٠الأ 

المؤمنين،عباده من كثير علئ لهم تفضله علئ الله شكنا سليمان وولاِه داود 
يعترفانكيف، وتأمل كعلمهما، لمس علما أونوا أو علما، بؤتوا لم الذين وهم 

علئيفصلمهما ولم عليهما، غيرهما فصل ففد علما، الله آتاهما وإن بايهما، 
الإنسانيفتن لا ، كيفليعلمانا المؤمنين، من الكثير علئ فضلهم بل الماس، جمح 

العلممن الإنسان يعaلا٥ ما فال الفضل؛ مجن إليه وصل وما العلم، من أوتي بما 
.[ ٨٥]الإسراء: شسلاه إلا آيز نن أرمم ■' قال، كما قليل، ثيء جهله ما جانبذ في 

عرفومتئ المخلوقين، من منه أعلم هو نن هناك فإل أخرى؛ جهة ومن 
علمذي كل فوق وأنه عليه، حجزا يكن نم الله فضل أن وأيقن ذللث،، الإنسان 

الغرور،عنه بحد نللئ٠ عرف متئ قليلا؛ إلا العلم من يويتذ لم أنه وعرف إ عليم 
لبيه—نحالن— الله قول معنئ وفهم العلم، من المزيد ومحللب ه، نفقيمة وعرف 
[.١١٤]د: علماه نذق، زب، ءؤرهل ه■' محمد 

ئَةل من زأؤتبا أثير نطي علننا آلئ١ش ِثآئها يقال ،ذح نثص ءؤوُيث )٢( 
وعلمهبنبوته داول. أباه ورُنتح للجؤت سليمان أل الله يرينا ألماز،ه. أكنل لو هندا إن 

فيآباءهم العهد أولياء يرث، كما الميراث ذللثج يكن ولم اولادْ، ساتر دون وملكه 
٠١٩



لدلكله واصطفائه لسلمان الله توريث هو ؤإنما الوراثة، نظام بمقثضئ الملك 
المقام.لولك، تعده الي والمزايا الخصسائصو من آتاه بما له أعده الله لأف المنصب؛ 

محيعما يعبر لمقل كل والنطق المنطق اذلاره< نطي علننا آلثاس نثابها 
العبارة،منزله منزله للتخيلأت يعه تا إيها حيث من الحيوانية، والأصوات الضمير، 

قاله، حنمن هو ما يفهمها بحيث الأغراصر، باختلاف يتفاوت ما وفيها سئما 
الدىالتخيل الحدسية بقوته علم حيوان صوت مهما سليمان ولعل ت البيضاوي 

به.توخا0 الذي والغرصى إ صوته 

أكلتءإذا يقول ت فقال  ١٠ؤيترقصر يصوت ببلبل مر أنه حكمن ما ذللن* ومن 
الخلقلاليت تقول إيها فقالت فاختة، وصاحت العفا-ء^، الدنيا فعلن نمرة نصفج 

كانالفاحتة وصياح بال، وفراغ نع عن كان البلبل صوت فلعل يخلموالإ، 'لم 
ه(ا ) قلب. وتالم شدة مقاساة عن 

علنالدالة )لمل( بكلمة صدر0 بل الرأي، بذلك البيضاوي يجزم ولم 
معجزةكان لسليمان الطير منطق تعليم أل الأيه من المتبادر أف يرى ولعله الرجاء، 

أنيحتمل قوله' فإل الأية؛ تحتمله قرره الذي الوجه ذلك كان وإن له، 
ماوالفراسة الذكاء من فاءهلا٥ ومقدماته، العلم أسباب الله منحه أنه معناه يكون 
كلفي الطر من وسمع ورحانها، وشدتها وفرحها، حزنها في الطير لغة به مهم 
سهلوإذا الممون، من نقحه الذي غرصها علئ يدل ما الحالات هذه من حالة 
مختلفةبكيفيات تتكيف أصواتها يجدوا أن والطير الحيوان يراقبون الذين علئ 

طلبتإذا مواءها يغاير المحبوسة الهرة فواء ومهلآلمها، حاجاتها باختلاف 
الموتفي ليت ونيران كيفيات صوت فلكل الماء، أو والهلعام قاء، ال 

ييعلهم، هل يأفلا أولئك علئ ذلك سهل إذا ها؛ جنأبناء عنها يفهمه الأحر، 
تريدْوما الهلير مطق يفهم به ما والذكاء الحدس قوة من يعهلئ أن الله اخاره ند 
صوتت.إذا 

اللهأف به الراد أثيره، نطي ؤءلأنا ت قوله ويكون ، هذانحتمل الأية إف 
عظيمفضل وهو الطير، أصوات فهم به يستطيع محا الحدس وقوة الذكاء محن وهبه 

رصرو(الم،: نزح (، ١٥٧)؛/فماJماوي: 1;،؛^: 

•٥٢



ءاتتاؤوحكلأ كقوله! الامتنان دلالث، ويكون الشكر، عليه يستحق عليه الله من 
والاستعدادالمقدرة هو به عليه وامتن إياْ، الله آتاه الذي والحكم وعلماه، ثىا 

الماس.بين للقفاء 

لغةبفهم اختمه الله أل وهو آحر، وجها تحتمل ذلك لأية ا تحتمل وكما 
كتخيرلليمال معجزة نهو الإلهام، طريق من بل الحديث،، طريق من لا الْلر 

وأحدحوار من سليمان وبين بينه دار ما فال الهدهد؛ قمة ذللئ، يؤيد وقد الريح، 
أنإلا الشديد بالعياب توعده فإئه البيضاوي؛ به أول ما بمثل تأويله يمكن لا ورذ 

بنياسثأ س وحئتلثلأ به، تحط لم بما أحعلمتح لسليمان؛ وقوله وعذر، بحجة بأني 
عظيم،عرش دلها شي،ء، م من وأوتيت تملكهم، امرأة وجد أئه وإحارً يقتن، 

لهميزين الشيطان وأن الله، دون من للشمس يجدون وقومها هي بائها وعلمه 
آمتيقن ؤسثفا!ر له؛ سليمان وقول يهتدون، لا فهم الميل عن فصدهم أعمالهم 

.١^ . ..يى َقث 
يتأولوما يتفق لا وكيلك، الأية، في البيض؛اوي فهمه وما يتفق لا ذللث، كل 

يحملأن عليه مهل إذا فائه المعلم؛ الزاجل بالعلير الهدهد قصة الماس بعض به 
منؤوآُتإنا الأجوبة• وهذه الحوار ذللثط عليه هل يلا مكان إلى مكان من رسالة 

كلويعلم أحد، كا يقصده فادن تقول كما أوني، ما كثرة به المراد ئى؛ه كل 
اليمانمأؤتيها التي الأشياء أف والذلاهر علمه، وغزارة قامحييه، كثرة تريد شيء، 
منبلقيسI شأن في كقوله المقلمة، ولوازم الللiح، حاجامحتج هي وأبوه 
ءظيتِه.ءنس رنا _، طل 

لداوده لالاه أعطا مإلئ ارة الإشاليزه آلضل و ثدا 
الواصحو^ؤ١لمانه! والمحمية، الشكر به يراد فول وهو ا ن ومليما 

ألتد^٥١^٠ الأول؛ اعترافهما بعد عليهما الله بفضل آحر اعتراف فدك الجلي، 
عليهكان الذي الخلق ذلك من لعرف ألثو؛نبمه؛ بمائه مذ َىر عق ثثتا ؤوأ اف 

المالأو اللم في الله قفل يعرف أن أحد لكل ينبغي أنه وسليمان داود 
عليهالله نعمة يقابا وأن يعد، لا مما ذللثح وغبر الصالح المل أو الصحة أو 

ئأديكءؤولذ القفل، ذللث، س للمزيد ميعاة ذلل؛إ لأف بفضله؛ والاعتراف بشكره 
٧[.]إيرامم: كيده نو؛و إة وثبم، لآزبد3تم قطزم لن ر3ئم 

٠٢١



فيقول~وعالئ~، الله إلئ المواطن هده كل في الفضل ينب كيف وانظر 
الناسؤءثايها سليمان؛ ويقول ذصتاه، يثو ءؤا-فت1د ؛ هؤق وسليمان داود 
الذيوهو ط علمنا الذي هو الله إل أي؛ ، َغا ثن ؤأؤتبما '١٥^ نطي عثتا 
إن؛ ُرالجواهمُؤكتابه في جوهري طنطاوي الشيح الأستاذ ويقول شيء، كل آتانا 

)تعلمنا(;I يقل ولم رعئننا(، قال؛ ولدك معجزة; كان سليمان لبيه الله تعليم 
العلم.طريق من فنعرفه نحن أما 

لأغراصهاأصواتها تنؤع أي الطيور؛ لغات من ا كثين العلماء عرف، ونل 
ثهالثد جؤ ت السورة آخر في لقوله القرآن لهذا معجزة هدا وفي المختلفة، 

وقدالهليور، لغات تعرفون لا إئكم يقول الله وكأف ءايتندء سمييمت 
عجانبه،على الناس ويطير الخلق، علم فيه ينتشر يوم ش وستا سليمان، عالمتها 

إلئويرثيكم إياها، الله يريكم ، لأنبياء كا القدسية بالقوة لا بالتعليم فتعرفونها 
طاقتكم.قدر على آيات يعرفوا أن مأمورون لأيكم فتعرفونها؛ مواطنها 

جمعأي• مثمذه، لثم واثيب وأ[هن آلوى بث ^? ٣٢لثثتث جلجن رم 
الإنس،يقابل الذي الخفي العالم وهو الجن، من له المسخرة حنودْ ليمان 

ذلكوحكمة وبفمعون، امحون يأي■ بجمحبمؤذه، ؤُهم والهلير، الإنس ومن 
جيشأن الله فارانا والهمجية، للفوصئ مرعاة تكون قد الجيثر كثرة اذ بح التعقي

علىأولهم يحبر أو ؤ الفبط محهل القياد محلى هو وتنوءه كثرته مع مليمان 
أحرمء-لئ أوله يجمع الاستعراض عند الجيش شأن وذلك، ليتلاحموا، آخرهم 
الراني،نض في وأعفلم للعدو، أرهب، ذلك لأل ببعض؛ بعضه يتمل بحسث، 

بعضهويتصل القياد، محهل كثرته علن فالجيش حميعا، المعنيين إرادة من مانع ولا 
الامتعراضر.عند بيعفر 

عُءبمققإلا متنكهفم أن.خاؤأ آلثنل قادها ثيد ثالث، آلثتز نإي عق أمأ إدآ ءؤ->ءآ 
)واديعليه أطلق النمل، فيه يكثر بالشام واد هو لأ رئز >ردم -رنثنن 
لدللئذ.الممل( 

فيساروا الكثيرة حنوده لسليمان جمع أن بحد أئه —نحالئ~ الله يرينا 
١^٠قأئه-ا تنه ، ^٠١٧الت-مل، وادي علن ِوا إذا حتن الأرض، 

فرتالوادي على أنوا فد الجنود رأت لما لأيها ؛ ذللث، قالت، وهل حكيم،خمه، 
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فيفتبعها لمرادها، النمل من بحضرتها ما بها نبهت صيحة وصاحت منهم، 
حعلن،حيث مجراهم فاجروا ومناصحتهم، العقلاء بمخاطبة ذلك فشبه الفرار، 

~تعابي~الله يخلق أن مانع لا أف أو لهم، مقولا النمل من عداها وما قانلة، هي 
عودالأبو ر المفوبدأ بكل، فيل والفهم؟ العقل عداها وفيما النطق، فيها 

ويختارهيرجحه وكأثه الأول، بالوجه 
عداهاوفيما ، نهلئا فيها حلق ~تعالى~ الله أل ادعاء إلئ حاجة في نا ول

بماصاحت فإذا لغتها، وفهمه منهلقها الله علمه فد سليمان دام ما وفهما، عقلا 
منليمان مفهم فقل سليمان، جنود فيها التي لجهه ١ غير جهة إلى وفرت ، حولها 

.وحلقتها استحيائها فى هى وهى الصيحة، بهده تريد ما وفرارها صيحتها 

أفنزكأيها نج الله قول من فهم قد المفسر أف ويظهر 
أنيمتنع لا أنه ر'ْع ت يقول لدلك الألفافل؛ هذه بمثل نهلقت أئها س؛ك؛ءًكمه ادطإ 
بماصوتت أنها المراد أف مع والفهما؛ العقل غيرها وفي النهلق فيها الله يخلق 
بطريقمحليمان فهمها هل أنه غير الأيه، عليه تدل ما ذلك سلبمان؛ منه يفهم 

له.معجزة —تعالئ" الله من بإلهام فهمها أو والحدس، الفرامة 
أنيمننع أن في نزاع هناك يكن ولم الأية، في الكلام موصع هو ذلك 

يمت٠عألا أو العقلوالفهم، غيرها وفي ^٥١^٠١ ١١فيها الله يخلق 
ءؤ\دث!وأت فيقوله الأمر، جواب ه شيق لا رم ؤجنردم ثنن ^لأ 

أنتمالذي المكان محي تكونوا لا والمعي! للغرض، مبين منه بدل أمر ه سككم 
أنمحرض إذا وجنوده سليمان عن اعتدار دئعثيذ،ه وقوله؛ فيحطمكم، به 

منحذر على كونوا النماي من لإحوتها تقول؛ وكايها للنمل، تحطيم منهم كان 
حهلمكمفقد حهلمكم إذا لأثه مساكنكم؛ إلى وفروا لكم، سليمان جنود تحطيم 

أنفسكم.عاى الجانون فأنتم سعور، بدون 

)صرو((. TUA)،"/السعود: أيي "ف )١( 
الطيرومنطق لغة سليمان علم أنه تعالن الله أحبر فقد به، التمساك إلن حاجة في لنا وغبّت سبق ما كل )٢( 

وقدنصرنها بأصوات بعض مراد بعضها يفهم فالبهانم بها٠ خاص نطق الحيوانات لهده وأن والحيوان، 
رعصءآلمحا. منهلئا ندا  )عمرو،لها* منْلما نمى 
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الوقتوفى ، ويحذيرها حذرها من تعجنا ملهاه نن صاحك؛ )٤( 
منهأقل هو عالما طريقه في أن إلى ّلبمان نظر تلفت قومها فيه تحدر الذي 

الملكمن آتاه ما الله آتاه وقد سيمان يليق ولا اسعدادا، وأصعف جسنا، 
لهذنب لا الله، حلق من حلق فإئه الصغير؛ العالم ذلك عن يغفل أن لطان وال
فيله حيلة ولا منه، أعظم هو ْبن يكافح أن يستهيع لا صعيما الله حلقه أن في 

القوة.إلئ الضعف ومن كبر، إلى الصغر من تحويله 

الصغير،يرحم أن وللكبير الضعيف، يلحظ أن للقوي ينبغي أئه إلى تلفته 
ان،الأتأحثه مع يالإنسان بالكآ فما الإنسان، مع كالنمل يه له يكن لم ولو حتى 

لحمايتهويحناط يرعاه، أن القوي المخلوق على حق الضعيف للمخلوق كان إذا 
ويحتاطضعفه، يرعى أن في الإنسان على الإنسان فص نوعه، من يكن لم وإن 

النملةقول من ضاحكا م يبنأن لسليمان ويحق أولى، ثم أولى ءليهً للابقاء 
عنمّوول أنه بلطف مليمان ؤإثعار سطلجمان، عن الاعتذار فى وتلطفها هذا، 
٠لذك نبه أن بعد جيشه بها يمر التي الصغيرة العوالم هذه 

ميمحاس نأذ يليق نعق عق أتت أر سنك ئظ؛ أ0 أُنءيى رب ^^١١، 
أنالنملة حديث بعد ،< ٧١من طلب ^لمتهءتييم. بمايث ؤ، محثتلثث وشبق مبمه 
ونعمتها الجرار لجيثر ١ ذلل له حشر أن فى والديه وعلى عليه نعمته شكر يالهمه 

يطلبولم وفرارها، صوتها من النملة تريده ما وفهمه الطير، منعلق بتعليمه عليه 
يجعلهأن ذللث، مع منه طلك، ولكنه فيسبح، الشكر ذإاJ؛، يلهمه أن منه الله نى 

فاتهاءؤأوزآ،ءاه؛ كلمة تعطيه كما غيره، له هم لا به، معنئا النكر، بدللثؤ مولعا 
إلىَبحفرْ بوانع الشكر ذللث، يكون أن على الإلهام" على دلالتها "فوق تدل 

كانولما —تعالئ—، لله شكر بدون ما وقتا يدعه لا وحستإ عليه، ويحفه الشكر، 
■نعل ^عل قال; وأمه وأبيه سليمان من كل علئ عغليما الله فضل 

لألترضاه؛ الحا صأعمل أن أوزعني أي■ ، ثثتلحالمل ^٠٥ 
وليلكله، يرا نففيكون الشكر هو بل العملي، الشكر من الغاية هو ذلك 

لأجله((،حلق ما إلئ عله به الله أنعم ما حمع الحبي ، صرفرلالشكرت يمولون؛ 
[.١٣]صأ; ألشكريِه< يائي مذ —تعان—؛ الله ويقول 
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صاحبهنظر في صالحا يكون فد العمل أل إلئ إثارة I وقوله 
الصحيحالعلم عن ض لم عمل لأئه -نمالئ-؛ الله محي صانغا يكون ولا 

التقليدطريق من أحد بل النبوة، مشكاة من أحد ما وهو ماوى، ال والوحي 
ياحدوناليوم، لمي ممن كثير عليه كما والأحداد، الاياء واتباع ط عمئ أل١ 

والخرافات،البيع من كثير وفيها القوم، عليه وما البيوت، عجائز عن عبادتهم 
علىالله شرعكا عادة كل من الغرض إلئ بهم نمل ولا نقومهم، نهدب، فلا 

نبيه.لسان 

المعصوم،رموله بهدي ويهتدي -نمالئ—، الله عن دينه يأحد الذي أما 
العبادةيشأن وبعنئ والحرام، الحلال ومعرفة العبادات، أشكال في إليه فيرجع 

بأدلتهايأخذها وإثما برهان، أو حجة يدون فيها يقلد فلا اللائفة، العناية 
فذلكه، يفذلك يفهم أن امتطامحه في كن لم إن الذكر أهل ويال وبراهينها، 

بحدالسبيل أحهلآ ؤإذا ويحبه، الله يرصاه الذي الصالح العمل يحمل الذتم، هو 
محالةالصواب فيها أحهل،ا التي المالة لأن للصواب، يومحق ولم الجهد، ذللث، 

ماأدى لأئه بذله؛ الذي المجهود علئ ماءحور حطته، في معذور فهو اجتهادية، 
التقى.المومآ* يبذل أن ينبغى ما وبذل عليه، 

يدخلهأن —نحالئ— الله من يهللح ^لكتتدء^له عادك ؤر ،تننلك ٠ؤوأذخفي 
الصلاحيةبين الجامعين للحياتين، الصالحين حملة في والأخرة الدنيا في رحمته في 

الأكبر.والفوز الكاملة، عادة الوهى الجنة، لإرث والصالحية الأرض لحمارة 
أي:آلكآملأه، ئ ًةان لإ الثذئد رمح، لا تات قال أفت ؤَرتنئن )ه( 

حاصرألأنه هده ألهن أز£، لا مايتتق قال ؤ الهدهار، فيها يجل فلم الطيور تعرف 
ليما أولا؛ يقول وكأنه يره، لم ولذلأكه غائبا كان أو اتر؟ بمحي محجوب وهو 

وفال؛محه، قارب غائّب، أنه بداله نم آخر؟ ي؟، لأو متره ألساتر أرا0 لا 
أمكانسالغانين.

اللهنبي م يقيزه. يثلطنن أو لآأدبمئأ أو كثديد١ ءداُ_ا 
فيصوه مع وحعله ريشه، كنتم، مديد، عذابا الهدهد يعذب أن بد لا أن مليمؤان 
الغيثة،تللئ، فى ءاJره تبين بحجة يأتيه أن إلا غيرْ، به ليعتبر ليذبحنه أو قفص، 
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أي؛يتثزه، ثإ تغ ثن ؤختلك يوم نحط لم يما ثثْلق هئال مخو عيرّ ءؤهمكث< 
لحطتغيينه، ني لقي عما مصأله رجم، فلما طويل غير مكثا الهدهد فمكث 

جميعمن الشيء يعلم الذي كان ولما تعلم، لم ما علمت ِيمحءه تحط لم يما 
تخفئالأنبياء أن علئ دليل الأية وفي بذلك، عنه عثر الشيء= بذلك يحيهل نواحيه 
كلمن الأسان ولتعلم اندارهم، الناس ليعرف وذلك غيرهم، يعرفها أمور عليهم 
الطائرذلكم وهو الهدهد، طريق من يتعلم أن في بأنا ير لم ن مليما لأن أحد، 

النبوةفضل من أوتي ما على الكلام يهزا سليمان فكافح الله ألهمه المعروف 
عار~تعار~ الله لثنبهه الكثيرة؛ بالمعلومات والإحاطة الجمة، والعلوم والحكمة 

علمه،إليه ليمماغر يه، يحقن لم بما علما أحاط من وأصعقه خلقه أدر في أن 
العلماع،فتنة هو الذي الإعجاب ترك في به لطما ذلك ويكون نفه، إليه وتتحاقر 

سس بها وأعظم 
وتحهلتالهدهد! له وقال وملكها، صبا أحوال يحرف لم سليمان كان فإذا 

كانوإن الإنسان، أحيه من يتعلم أن الإسان بأنمج فلماذا ئوءه، نحط لم يما 
اءالحكمةالمشهورة؛ الحكم وفي والكانة، الوجاهة في دونه أو سنا، منه أصغر 
لمنزلته،ؤإعلأء الملم، لشان إكبار وذلك ، ١، وجدها أنن يأخذها المؤمن صالة 
منويتلقاه الطيور، من طير من يأخذه سليمان الله نبي أن من أعظم إكبار وأي 
لهذايفطنون الناس ولمل ذلك، في ه نفعلى غفاصة يرى ولا ا نوعه غير نؤع 

سليمان،به اهتم كما يه ويهتمون ن، مليما أكبره كما لخلمم ا ثان من فيكبرون 
والأمم.المالك بأحوال المتعلق الملم ميما ولا 

بنيشجب ابن هو ومبا محقق، بخبر أي* بمتياه، نجم ما س ؤو>ثتاك^> 
القبيلة.إليه نسن، الخورحون، يقول كما ن، نحطا بن يعرب 

للنبأبيان ءد،ره عنتن ؤثا شء حقل ثن نأؤتت ثنمكهم آنمآة محنيق 
فيوالضمير يعرب، نل من حيل شرا بنت بالقيس هي والمرأة بأ، بالتعلق 

المبادةعن وعثر يعبدونها، فكانوا ، ^ شء ^كل ثن لمبا ثنلكهم 
الشمسعبادة من لت1نلهميم آلثيثن لهم أشكالها أظهر لأئه ؛المجود؛ 
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الحقسيل أي• ، حمآ وضدهم والاعتقادات ال الأفيمن وغيرها 
إليه.يهندوذه لا ومهم والصواب 

ؤماذنن0 ما وثمار رآ'لأني آلثنوت ق ألئبء عبيح اكى ف ينجدؤأ وألا 
أعمالهم،الشيطان لهم نين أي بها؛ المراد يبين ^٠٠١٠ و١٤٠من بدل نلر0ه 

لئلاأعمالهم لهم زين أي! لأحله؛ مفعول أو تعالئ—، - لله مجودهم عدم وهي 
حرفويا للتنبيه، )ألا( فتكون بالتخفيف سجدوا( )ألا وفرئ لله، يجدوا 

والغابالمخبوء بخرج الذي لله اسجدوا قوم يا أي؛ محذوف؛ والمنادى نداء، 
يخرجنمال أنه والمراد وغيرها، وامهنار نبات من والأرض، الماوات في 

اللهذا'ءلهرْ الأرض في جبتا كان يولد أن قبل قالبات عليهم، حفتا كان ما للناس 
وأتم، وأظهرهاالله حرجها فأ ، كدللث، كاث أمهاتها بْلون في والأجنة ط وأحرجه 

الليل،في ~تعالئ~ الله يخرجها ثم النهار ني تخفى والكواكب وصورها، حلقها 
بالنهار،لها وتظهر بالليل طائفة عن بإ تغيوالشمس للعالم، ضّوءها ويظهر 

ماوؤثتلر الماس، بها فتنتفع العلو، جهة من وينزلها للعالم الله يخرجها والأمهلمار 
نعلن،وما نا أنففي نخفيه ما يعلم الخباء إحراجه مع أي؛ نملؤزو، رما محنؤث 

.يعبل. آن يستحق الذي هو الحيطً الخلم وله الأثار، هل.ه له الذي والإله 
وآية—تعالؤز-، الله حلق س حلق فهي القوم، ذللث، يعبدها المي الشمس أما 

فدلاLجالنافع، كثيرة الفوائال، عظيمة ت، كانفإذا وعغلمته، قدرته آيات من 
لماوأعدها حلقها، الذي الإله العبادة تحق يوالذي تعبد، لأن أهلا يجعلها لا 

وأقهارآكل ؛اتني ووي>، التذليل؛ ذلك وذللها ومصالح، حكم من حلف، 
انِفثئث أقك، عنيييلق فم زلا لشن مندآ لا ثالتؤ ثافنش 
[.٣٧]ضلت: أةبوودجه إياه ًكتز 

إلأي: آتظيوو، أيثثري، رب وهو مءء؛كنة عثو هو إلا إله لأ وآثه 
وهوالله، هو نعلن وما نخفي ما ؤيعلم الخباء، ويحلم المجود، تحق يالذي 
بلقيس،عرش نكر وقد الحغليم، العرس رب وهو غيره، العبادة يستحق لا الذي 

اللام.بتخفيف وروس والكاتي، جعفر أم قرأ )١، 
)ءمِو((. ٣٣٧٨); واك (، ٣٣٢)الموط: ام: 
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عرشسن منابة وأي العرشض، بين بالفرق إبذانا "تعالئ~ الله عرش وعرف 
إنسهما؟ وما الأرض في وما سماوات الفي ما له إله وعرش باليمن، امرأة 
ومهددلهلازه، وٌومكانه، زمانه في محدود عرش هو عغلم وإن المخلوق عرش 

احر-بعروش 

هوملهنان، كل فوق و>لهلانه العروش، فوق فهو —تعار— الله عرش أما 
عروالأرض الماوات والأور، الأحرة له شيء كل ملكوت بميم من عرش 

ان،ؤإنوحيوان وأشجار، ونبات وبحار، أنهار من فيهما ما وعغلم كبرهما، 
أولئلث،كل الكواكب،؛ هذ0 ملأت فر وعوالم واقفة، وأحرى سيارة، وكواكب، 

وقدرته.لطانه لمسخرة —تعار—، لله حاصعة 

منالأكاسرة القياصرة عروش أين بل العرش؟ ذللئ، من بلقثس عرش فابن 
صاحبأليس "تعار"؟ الله عرش من الأرض مح، مملكة أكر عرش وأين ذلك؟ 

 iمثنالللئ، ويننع يشاء، من المالل؛ط يؤتي الذي وهو الللئ، ماللئ، هو العرش نللث
أليسفدير؟ شيء كل عر وهو الخير بميم يشاء من ويذل يشاء، من ويعز يشاء، 

كارهين،أو ُلائعين لإرادته مخرين لمنته، حاصحين جميعهم العروش أصحاب، 
الدينللمتقين انماقبة وجعل عباده من يشاء من يورثها الأرض ماللثح هو أليى 
•سلطانهم ويقوصى ، ملك^م يبيد مثا أنمهم يقون 

أمرك،نختبر يريد ه ألكدبن ين كنمت، أم ك-قت مثغلر قال ه حؤ )٦( 
المدبرين،الملوك سأن ذللث، لأل كذبالئح؛ أو صدقلثف لنعرف، ط فوللتج ونمنحن 

ثمإنتهم فافن ا 'كتل. يكتتى آدهما ؤ برهان أو حجة بدون بالتسليم القول يأحذ.ون لا 
يتوروأن إليهم، يلقيه أن وأمره كتابه، سلمان حماله بمجمزه مادا ثانفلز عنهم تؤلر 

الكتاب،؟نلالئ٠ شان في لبعفر بعضهم يقول ماذا فينغلر الإلقاء بعد عنهم 

وهوالقرآن، طريق عر ويجاز هو لإه كثب إلأ أنج، إؤآ ألملؤأ .تأها ^٠١^٠ 
الهدهدفدهب يقول وكانه ، عليهايدل ما الكلام في لأل الجملة؛ يحذف أن 

الرأي،وأصحاب القوم أشراف وحمصتج فتلقته بلقيس إلى وألقاه سليمان، بكتاب 
إلخ.. . . كئ إل مح ه ونالمط: 

٥٢٨



موسه<،رأمف ءلأ ترأ أي . ألنجم ^٠ ٠٥١آم بمي وؤم ثثص ثن 
طريقهلأل شأنه؛ ولغرابة ومرمله، مضمونه لكرامة بالكرم الكتاب وصفت وقد 

كاناسمه لأل سليمان؛ من أنه عرمت وفد للقوم، مالوف غير وذلل؛، الهدهد، 
عليه.

آدظآم ؤتَي الأدلمح،• الثالث؛ الجمل فهو الخاب، نص أما 
علنتتعاظموا ولا تتكبروا لا ومعنا0 عزه، ثاوؤأ لا >ؤوأن ت الثانية ه، ألكي 
للهمنقادين ومعناْ: التكتابإ من للغرض بيان قدسه ورأمف الثالثة: الإحابة، 
طائعين.

إلنلجأت ئقندؤزه حئ أع ءائلعه حقنت ما أمه غآ أش  ١٣١يأيا وق 
الأمرلث، ذلأن شفي أفتوني لهم• ونالت الراي، وأصحاب قومها أشراف، 

ذللئ،أن ويفلهر تحضرون، حتى أمرا قاطعة كنت، ما فيه، علي وأشيروا الهنارئ، 
وجهويتبينوا الأمر، في ليتشاوروا للاجتماع فيها تدعوهم إليهم منها رمحالة كان 

ينتعلونلا المتزن، والتفكير الراجح، الحقل أصحاب الملولئ ثان فيه، الصواب 
رأىفوق، الجماعة رأى لأل الأمور؛ تصريف فى تبدون يولا الدولة، بشؤون 

.واحل.عقل من أنس؛ مجتمعة وعقول الفرد، 
فيالناس إليه اهتلّى قد قديم، مبدأ الحكم في الشورى مبدأ أن نعلم ومنه 
ونمرتهواصحة، فائل،ته لأف القديمة؛ القرون في به وعملوا الأول، عصورهم 

منأصلا باعتباره الإصلامية الشريعة جاءيت، ولل.للئ، اثنان، فيها يختلمفت لا جلية 
نبيهالله فأمر العامة، المصالح في قواءل.ها س وقاعدة الدولة، سياسة في أصولها 
لم،والكالحرب ولهم له يعرض الذي الأمر في أصحابه تثير يأن ا محمي. 
أآم،ه،ق، وشاورهم لهم ؤآنتعفر عمم ؤواعم.ط ذللئ،، إلى وما المعاهدادت<، وعقل 

[،١٠٩صموان: ]أل آدتج]اىه محت، أثه إة أقه عق هثوو عهت، ؤ؛، • هذا بحد له قال ثم 
علنذلائح ؛حل. وصممنغ نواحيه، جمح س وتبحثه للأمر، العدة تعد أن بعد ■ أى 

باصحابيليق لا التردد لأن تشكيل؛،، أو تثبيعل وبينه بينلئؤ يحولى ملأ الإمضاء، 
استيفاءقبل الحمل في والثرؤع مئ التوكدللث، القوية، والإرادة الصادقة العزائم 

أصحابهمم ه البى شأن ذلل؛، كان وقل معداته، س يلزمه ما واستكمال بحثه، 
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الحبابالمحاه أحد وهدا مشاكل، من له بقع وما حوادث، من له بعرض فسما 
لمنازلةفيه تعدون يمكان فى لمون المنزل وند بدر غزوة فى المنذر بن 

عته،نحيد لا حتى الله أنزلكه منزل، أهذا I الله لرسول يقول المشركين، 
بتاانزل الحساب،! فيقول والمكيدة، الرأي هو بر له فيقول والمكيدة؟ الرأي هو أم 

والغلفر.المر فيه وكان المكان هذا فنزلوا للمسلمين، أصلح وكان آخر، منزلا 
الأنفنار،فيه تختلف، الي انمامان المزون من شأنا دام U الأم أو لعلم 

الخبادايت،،أو المائي باب من كان ما أما فيه، تنار بأن ينبض الفلر، ووجهة 
الوحيإلئ موكول فيه فالأم الحرام، وتحريم الحلال كتحليل ذلك، يثبه ما أو 

المسلمينليحئ، —تعالول~ الله يقول ولذلك —تعالن—، الله عن واكلقى الخاوي، 

رأه بن م ^^١ وإذا ارأي: لأهل العان أمورهم في يرجعوا أن علئ 
لميسئلوثه١^ لتلمه منيم آلار ايؤ، دإك ألرمول إث، ردوْ ولو يهء أذاءوأ آلمن، 

تفيقول الإرشاد، بذلك علينا الله قفل على يدل بما ذلك يعقب ثم ميمه<، 
[.٨٣لاس: شلاه إلا أليذ لاتثث ورخنث. ثوم أثن محل 
الذينالمؤمنين صفات من جعلها -تعالئ- الله أن بالشورى الأم من وأبلغ 

الدتأآئو، ثع سء ي ،^0 يقول! إذ الحسن؛ وجزاءه الله ثواب تحفون ي
الإيَكي بميوة ثادذ . يثوأزث رمم وهد ءام-نوا للذن يأبمح، و أثي بم. وما 

نؤرئويز أقو راثامإ بغم أ'تبمابجأ وه . يمحي، نم ءميأ ما وإدا والنلأ-يثرا 
فا-نم-ننا[، -٣٦٩٣لالئ-ورى: ضثوثه< م أتى آنا؛؛م إدآ ؛V^؛L . بندون هب' ومنا تم 

للإثمكنركهم أخلافهم، من وحلق الملمين، ثوون من ان شالشورى أن 
وصايتهموخالفهم، لربهم ننجابتهم وامفللمهم، عنى وعفوهم والفواحش، 

عليهم.الناس اعتدى إذا وانتصارهم وزكاتهم، 
الأمأئه يريلث، لأئه الشورى؛ علن الحث، في أبلغ لأملوب ا نلائs وكان 

بينعندهم فرق ولا يتركوه، أن شانهم من ولمى الملمين، أصر في الواقع 
الشورى.في أمْ طاعة وبين والزكاة، الصلاة في —تعالئ— الله أم طاعة 

الإسلامفإن وتجاربها، بفهلرتها الشورى فائدة عرفتح فد بلقيس كانن، فإذا 
الأسمروتدبير الدولة، سياسة في أصوله من وأصلا مبادئه، من مثدأ جعلها فد 
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ثوونمن ثأيا وجعلها عقلا، أصحابه أكبر أيه على رسوله بها أمر العامة، 
وصومهم.كصلاتهم أخلانهم من وحلما الزمين، 

عالئموها وحن بلائهم، في فاقاموها المبادئ هزه قيمة الغربيون عرف وقد 
مقصوصةمبتورة بها يسمحون قائما للشعوب؛ بها سمحوا ؤإن ^ستيمرالهم، 

.ثمرتهاويجنوا ، بها ينتفعوا أن القوم يستهض لا حتى الجناح، 
العالم،ومالوا بها فانتفعوا الأولى، قرونهم في الملمون بها عمل وقد 

الحين،ذلك فى المسالمين حال تحتمل ما قدر على الله رسول بها عمل 
يلىفيمن بكر أبى اص-تشاره ذلك ومن بعده، من الراشدون حلفاؤه فعل وكدك 

عفان،بن عثمان ت بة لصحا ا من عينهو نفر فى الشورى عمر وجعل بعدم، الأمر 
بنوالزمحر وقاص، أبى بن وسعد عوف، بن الرحمن وعد 'لألب، أبى بن وعلى 

تخضعالدين المكانة أهل هم الفر أولك وكان الله، عبيد بن وطلحة العوام، 

الفر.هؤلاء ١^، الإمارة في من؛خلفه اخيار وحعل 
فيالشورى عن أمية بنو أعرصت أن إلن المبدأ ذللiا علئ الملمون مفئ 

حتئالفتن، من كان ما فكان يرونه، بما عليه ؛الإثارة واستأثروا عثمان، •،هد 
بالشورى.لا العصبية بقوة فيهم الأمر استقر 

كأيهم، ئأملإر،ه مادا ^،، ١٠^٠ ؤأزمر ثديي نبي ؤأولؤأ م؛ أؤبيأ ض ^!١^ )٧( 
ثمشديد، بأس وأصحاب قوة، أصحاب لأئهم الي٠ان؛ ليخضعوا بألا يثيرون 

لمنمرؤوسا كان إذا المثير عادة علمن إليك، والأمر ت ونالوا معها، نادبوا 
الرأيأهل من ليسوا حربيون، قوم أنهم المعنن أل يفهم من الاس ومن تثثرْ، ي

الحادث،ذلك مثل في رأيا يعطوا أل يتعودوا لم مطح، جد هم ز والمشورة، 
وتعريضإليهم، الامتثارة نوحيه في لبلقيس فيه تأنه عن فضلا فانه بعيد؛ وهو 

=رأى أهل أم حرب أهل هم هل ملمهلانها تحت، بمن علمها وعدم ؛غباوتها، 
مجلسأنهم في ظاهر فإئه ثندؤيزه؛ حئ أع قاطعم د=فغق ^ما ت فولها مع يممق لا 

وهم، آلملأه أ بقولها حاطبتهم وإدلكs والمفكير؛ الرأي وأهل الشورى، 
وخاصتهم.القوم أشراف 
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بموتهم!اعتزوا أن بعد لهم قولها الأية في الأول الرأي لصحة ويدل 
تقورفهي ، تسابمثه< وةث؛لأث أذلأ أنلهآ آءئْ ؤبمأوأ أمدوثا مربجه دحثأيأ إدا الترك 
والقرىوالأموال، بالأنفس فاصز بادئنا دخل ربما ناتلناْ إن سليمان إف لهم• 

والضياع.
الحاصلوهو المانحين، الملوك صفة هذه إل ت أي ، __^؛^^ ءؤوكد'إثا 

وقهروهم،أذلوهم الفرنجة، من استعمرهم من بد علئ الملمين بادئ في الأن 
وفامحييوالعلول، الحول أصحاب، النفوس وأدنياء أذلة، النوم أعزة وجعلوا 
الشعوب.هده علئ المهيمنين الأحادق 

وثدة=باس من عندنا وما ط قوة من لما ما علئ نحن لهم• تقول وكايها 
سليمانلكتاب اصطرت أئها ويظهر حرب، في معه ناحل أن مصلحتنا من ليس 
أنهمحليمِان كتاب في رأيت، إذ سهوله؛ علن أسلوبه من وفزعت، اختماره، علئ 

ففهمت،، رأمفعل ثرأ ^١^٠ بقوله• بعقب نم ~تعالئ~، الله باسم بملوم 
ويصدرأموره، فى بتعينه الأي الله من مؤيد مللث، كالملوك، لا ملائح سليمان أف 

معهتثتبلثج ولا حرب، في المللئ، ذللث، مع تدخل ألا فرأيت، مكاتباته، في اسمه 
بادئنافتح فربما معادنا موسا الملك، ذلك، من وقفنا إذا : لقومهاوق،'لتح تال'، في 

ديفأن الجيش ذللثج شأن ومن فاتح، جيش معه وكان خيراتنا، علئ وامحتولن 
.صغيناوالكبير ذليلا، القوم من الُزيز ويجعل القرمح،، ويخرب الحرمت، 

وتفكيرهاالراجح، عنلها علن يدل برأي لقومها تتقدم أن رأمتح لدللث، 
وتملل؛،المقوس، تهوي تأن ناي من هدية، سليمان إلئ ترسل أن هو المتزن، 

منكان ؤإن الهدية، رد —نمالئ— الله من مؤيدا ملكا سليمان كان فإن القلوب، 
ماومقدار المعنوية، قوته نتبين وهناللثح قبلها، المال إلا له هم ولا انمنيا ملوك 
أمره.ووصوح حاله، تبين ؛عل- أحر شأن لما يكون ثم وحزم، عزم من عنده 

سليمان.الله ني إلئ بالهية وبعثوا الرأي، ذلك علن الماد وافقها وقد 
أنم؛ز تاسؤ مثآ ثتر اثه تآ ي1ال أئدوثن »ال نثس آء ٠^٠٥ )٨( 

زممادلت تآ ولثمماأم ها ثم بمل لا بمزم ثلتامحم إي أنخ و محمح؛ يِلإمح 
وقالسلمان، غضب الهدية يحمل سليمان بلقيس رسول حاء فلما أي• ا صع/ةثه 
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به؟فنون الذي المال طالب من أنا وهل ؤا>ئ1ونوأ ; ١^٠!؛لدك مكنا 
عنسكوته سبل في رشوة يقبل لا فان، الله كبي نبي من الختفلر هو وذك 

.—تعالئ— الله إلئ يدعوها أن بدون وتركها بالأسادم، مهنالبتها 
همأما ونبوة، ملكا أعهناْ اJله لأف ناس؛وإه؛ نتآ حز \أئبم ءائنياَ 

رحمنه،فيض من الله آتاني فما المعنزت أو نبوة، معه بكن لم ملكا فأععلوا 
عرضالمال لأف المال؛ من آتاكم مما حير = والحكمة العلم في فضله وواسع 
حيرفهو المعنوي الله ورزق الواسعة، والرحمة الوافر، الفضل ذك أما زائل، 

أنبلقيس وفلنت، الله، حلفه منذ بالمال الناس فتن وفد الحي، رزقكم من 
هنففي تتركه ماذا لتنفلر بهدية إليه أرسلت، ولذللثؤ الناس؛ كبقية فتن ممن سلمان 

مدعاةتكون الهدية تلك وهل دعوته، وعلئ عليه توثر حد أي وإلى الأثر، من 
هوأو له، تمهيدا الكتاب أرسل الذي الفتح عن ؤإعراصه الدعوة، عن كونه ل

والتحقق،،بالرفض يقابله الخلية، النفوس أصحاب به يقابله كما اّل سيقابل 
سبأ.مل،كة أغراض من ذك كل والعفلمة، والإباء 

ممآثثر امحه ءائنيء ءؤئسا الغالية الكلمة هذه سوى سليمان من تجد فلم 
رشوة،عليه عرض كلما الكلمة هذه يقول أن مصلح لكل ويحق . ء١ثنكأ٤ا< 

منمياعليه الناس عرض فإذا الزائلة، الأعراض من يعرض إليه المثعلل تقدم أو 
كمافليقل الهوىح داعي به ويهلح مبادئه، عن به ويسكت، دعوته، عن به ليتلهئ 

وعقيدةعظيما، حلثا أععلي لأئه ^^٢ه؛ ١٠منآ حيز آثم ءائنيأ سليمان؛ قال 
علماأععلي الضالون، به ء تقي ويالسائرون، به يهتدي منارا وأصبح صالحة، 

عنبمسكتح أن المملح ب، محلولإذا نعم متينا، قويا وحلقا الناس، جهله فد 
أكانت،وسواء أومال، وفليفة سبيل في ومبادئه أحلاقه عن يتغافل وأن إصلاحه، 

بشيءالصلح ت، محلولإذا وأسرته؛ أولاده بأحد أو بشخصه، متعلقة الوفليفة تك 
حزأمحه ءادنيأ تآ ينال ءؤأتي-دوثن بلقيس لأمراء ليمان قاله ما ينئ فلا ذك من 
;اتذؤنظ■

منالأسلوب وهذا الرشوة، من ١لنؤع ذلك إلئ المستعمرون يلجأ ما وكثيرا 
أنشأنه من الذي المتحرك العنصر ويتعرفون القوم، فيتفرسون الناس قلوب تملك، 
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وكرامتهنرفه عون ويبتا الوظيفة، على اومؤنه فيعليهم ويول مضاجعهم، يفض 
دعوتهكاث ومن طلبوا، ما إلى أجابهم المال همه كان فمن معدودة، بدراهم 
وأسونهالمالحة، وفدوته ذلك، يقبل أن وأبى الغنى، على المفر آثر حالمة 

ننآحير أثث تاسن؛ ؤءما • با لملكة يقول إذ مليمان؛ الله نبي ت نة الح
حتئرثوة له يقدموا أن القوم على أنكر سليمان الله نبي كان وإذا إ ♦ائتكره 
أفيخبرنا "تعالئ— الله فال الإسلام؛ إلئ طلبها عن ويتنازل الدعوة، عن يكن، 

الله،سبيل ص ويصدون الماس أموال اكلون والرهان الأحبار س ^١ 
الماسيعلون دين، رؤساء أئهم باسم يأكلونها لأيهم بالباطل؛ أكلا ذللئح وكان 

ياكلونولكنهم الحقة، وتعالمه الصحح، الله دس إلئ ويرندونهم يحتاجون، ما 
أفيئاثت أقروا ؤ يقول! ولذللث، الرسول، تعاليم عنهم ويكتمون الأموال، هذه 
٩[.]اكوبأ: يمملوزه دك\>و\ ما ساء إمم ّنيمحأ هن فثدثأ شلا ثمنا 

للناسلثبثننه الكتاب، أوتوا الذين على والمهود الموانيق الله أحذ وقد 
ذلكمهو قليلا، ثمنا به واشتروا ظهورهم وراء نبذوه أن منهم فكان يكتمونه، ولا 

والأمراء.الملوك عند والحظوة الزانل، المال 
اللهنيى سبأ ملكة إليه تدعو بما والرهبان الأحبار أولمك يمنعه ما أنبه وما 
هيوما الهدية، باسم اقن، ما المال س اقت، فلثقة، كانت، أنها غير سليمان، 

عنده،حصومة ل رجل من للقاصي تقدم هدية وبين بينها فرق، ولا رشوة، إلا 
تقدممقنعة، رثوة هي الوحه ذلك على اق تالمي الهدية أن في أحل يثلث، وهل 

الهدية.هاح_ا يريدها الي الماحية إلئ لموجهه للقاصي 
—تعالئ—الله فإن صنعتح، ما ّثأ ملكة علن أنكر سليمان الله نبي كان إذا 

وهوإالنأحصةاه، أزءكلو0 ازكذبح ؤسثعوثت^ بائهم الكتاب أهل من طائفة ذم قد 
وكرامته،؛أخلاقه ونزهب، ومروءته، دينه يحنا عارا صاحبه على يجلب الذي 

ينبغيوكان المنزلة، هذه في صاحبها تجعل لأئها مححتا الرثوة على أطلقوا وقد 
ْعولكنهم الأمم، وتناول الممحنح أكل عن الشع—، يكفوا أن والأحبار للربانثين 

الرشوة،فقبلوا المال، بفتنة ب، وأصيالبلاء، ذلك، في منهم كثير وقع ، الأسف
الرؤساءإرصاء سبيل في الدين من نيئا وكتموا بالباطل، الماس مال وأكلوا 
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.عنهاالناس ينهن أن الرذائل من برذيلة ملوث مز ينمملر ولا الهلان، الوأصحاب 
فقالقدمناه، فيما عنها القرآن نهى بعد الرشوة عن الله رمحول نهى ولقد 

وقال؛، والمر الراشي . الله رمول ررلعن والترمذي• ؛■اود أبو رواه فيما 
الار«ل؛ا،.في واJرتشى "الراشي الطراني: رواْ فما 

رصوانهعن بعيدين ا الله رحمة من طريدين والمرتشي الراشي كان فإذا 
أنسبيل في سأ ملكة من ياحدها وكيف صلمان؟ الله نّي فبالها فكيف ورحمته، 

أفيه؟ الدخول على وحملها الدين إلى دعوتها عن يسكت 
بينفرقا هناك أف أرانا بل الإنكار، من الحد ذلك عند سليمان يقف لم 

بهاوتناثر ه، ندمت إذا الهدية هده بمثل تفرح أئها هي سليمان، وبين سبأ ملكة 
وإئمابالمال، يفرح فاد هو أما ط ديمذه أم وبل ج إليها سيقت هي إذا 

ثانوذللث، الإحسان، تلو بالإحسان ورعايته عليه، وتمفئسله عنه الله برصا يفرح 
كلمته.ؤإعزار دينه، لتبلخ الله اختارهم الذين رسل لا 

حاننا؛الروايات هد0 ونيع حوته، وما الهدية بيان في المفسرون أطال وقد 
ماوكل عليها، يتوقف لا الأية فهم ولأو صحتها، علئ الدليل إقامة يصب لأئه 

واختباروجهته، وتحويل سليمان، علئ التأثير بها يراد ملوك هديه ألها الأية تفيده 
الملوك؟كبقية ملك أو ّتعالى~، الله من مؤيد ملك هو وهل مكانته، 

الهدية،هده من أريد ما بها ؤيراد الصفة، هده لها التي الهدية ثان ومن 
نؤعأما عفليمة، تكون أن مجلك= إلى ملكة من تقدم التي الرشوة شان من أو 

لموإن فبها، رواية فيه صحت فإذا تفصيله، أو بيانه إلئ حاجة في نا فلالمنلمة 
.لما الله لفصلها عبرة ينالها في كان ولو إليها، حاجة في ليت فالأية تصح 

•ٌمحقه ثبمم أدلت ثنآ ولمحبج( ؟ لم يل لا بمور ظ-اق4( ^١^ را،، 
بلقيس،محنعن، بما نفه وتأثرت العمل، ذللن، من سليمان الله نبي غفي، فد 

الجملةفى تعد مأنه وفهمن، وخلقه، كرامته فى وتحدثه دينه، فى تتهمه وكأيها 
قالأن وكرامته لدينه غضه آثار من وكان عليها، أقدمن، ولدللث، الرشوة؛ لقبول 

س((. ٣٥٨)•يائي: رابي (، ٦٥٣٢)احمد: رواء )١( 
)صرو()آ/ْا'آ(. رالأوط: (، ٢٨٤; ١٣)الكم: المجم )٢( 
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لمبمل لا بمور ^٣^٠( وقومها، بلفيس والمراد ووط للرسول: 
تآآؤوأتفيئم مقاتلتها، علئ بهم قدرة ولا بمقاومتها، لهم طاقة لا أي: ماه، 

مهانون.أسرى ٣،؛^^ لهم، عز لا سآ، من أي: أذلته، 
تدلآية يريها أن أراد ثستيمكؤه أن؛أمن، بل ؟مثما يبي، ألإلإ الملهمأ هاي ؤ،ال 

جانبفي الدنيا ملك وأن أعطاهم، ما فوق الملك من الله أعطاه ما أن علئ 
منالملأ علنر عرض الملك، كرسي والعرش يسير، ندرته وبديع الله عجائب 

أننل ميما يأيق ^١^؛! وهوت الطلب، ذلك إليهم ووجه السؤال، ذلك جنوده 
سيفلفربهمأنه وهويعلم جيناكماوعدإ لهم أرسل وهل ، ؛أمف

ملكسليمان أن عرفوا لما القوم أف أو حاصعين؟ مسلمين فياتونه عليهم، ويتغلب 
ذلكعلم ونل يجيئوه، أن على وصمموا له أذعنوا الرسوهٍ ورففس إليه، موحى 
الأمرن.تحمل الأية الوحي؟ غر طريق من أو -تعاد- الله من بوحي 

ه.فين مئ عثه محإف مثامق، ين ثقؤم أن قل يهء ءايك أئأ الخن ين نمهن 
أنالسليمان! قال قويا الجن مردة من ماردا إن أي• المتمرد؛ الخسث ! ااعفري٠ت، 

وإنييسرعن، به آتيلث، والمراد فيه، أنت الذي مجلملئج من تقوم أن قبل به آتتلث، 
عالموالجن شيئا، منه أخفي فالا الجواهر من فيه ما عر أمين لقوي حمله عر 

الأياموستكثف نحن، نزاول ما فوق الأعمال من يزاول أن سطع فر حمي 
سليمانملك إر اليمن من بلقيس عرش نقل يستهلع الجن من العفريت أن كيف 

وأراناالمعجزة، هده لنا قرب الأرواح استحضار علم إن يعضهم قال بل بفارس، 
مكان.إر مكان من الأمتعة نقل يستطيع ما الأرواح من أن 

احتلم،. إنكزند أن ئذ دء ^Li، أئأ آلكثّ، ؛ن ءز' س اكمح، وز 
بن؛راماآصف هو مل؛ المح4 ت ح ةنُُ ^١^، من المراد في المقرون 

بهالله أيد آخر ملك ت وقيل جبريل، ت وقيل عالما، صديثا وكان ماليمان، كاتب 
عندهم،معرونا كان أئه ^٢^^٠١^ كلمة من والظاهر ذلك، عير وقيل سليمان، 

بالكتاب.العلم أهل ْنى كان بل إ عاتيا متمردا يكن لم أنه الجن من يعفريت مقابلته ومن 
وهوالمنزلت الكتاب أهو منه، المراد يبين ولم الله أجمل وقد 

بالكتاباJراد أو الكب؟ من وغيرط للتوراة الشامل الكتاب جنس أو التوراة؟ 
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غرابةفلا آحر= مك أو جريل به اJراد لكن فإذا ذلك، كل تحمل الأية الكتابة؟ 
لكنؤإذا ، غيرْ عند يكن لم ْا بلقيس عرش نقل على القوة من عنده يكون أن في 

لسليمان،ومعجزة له كرامة العرش ذلك شل على مقدرته فتكون لإنس ا من رجلا 

المعروفغير عن ذإانs لكن وإن تابعيه، من واحد يد على ~تعالى~ الله أؤلهرها 
فإناشيء من يكن ومهما نمه، الرسول يد على تكون أن وهى المعجزات، فى 

^^٥^١،للأيام الخوارق هده تفسير ونيع الله، كتاب من به حاء بم-ا نومن 
.ٍلاضافوق التأول من سا 

بعرشياتيه أن سليمان على ؛ن :؛تر عندم ^٢^٠١ عرخر من والظاهر 
العمل؛بذلك الجن عفريت مجن وأعلم أقوى، أيه ءلرفهً إليه يرتد أن قبل بلقيس 

ناقلابه رصي سليمان وأية رمن، أقل في به بالإتيان يعده أن استطاع وليلك 

ثكزوش آكم؛ أم تأقsث تنيؤآ ني، محل ين نتدا ثاو ءئْ ثثرإ رءاْ 
سليمانرأى  L«Jjت أي، ه، مم عى رن، ؤ)؛ َقمر رش شهء 

حوليمن لا وقوته، حوله ومن ربي، قفل من هذا مال،؛ يديه ين حاص-نا 
نكرومن أكفرْ، أم علمها أأشكر0 إلي، ميمها التي المعم بهدم ليختبرني وقوتي،، 

النعم؛كفر ومن إليه، راجع النكر ثواب لأ'ل لنفسه؛ ينكر فإئما المنعم؛ أو الله 
قمحقزقنن ز3ةأ أيكن علمه؛ بالإنعام كريم نكره، عن غني و؛ي فإل 

ألأننج،j وش أنم تكثثيأ إن y، ، ١١٧و ١^.^ ءد؛يا إل ْكزيم ولجن 
٨[.٧، ]إبرامم: حيده ذقأ أس ظ>ك، همعا 

له؛و__ك__روا هإدوفه لا 'أكن ئ ةؤرن آتَ أيدمحآ نئلز ■مثها ثا ؤيأ وثال 
ونمتحنوعقلها، ذكاءها العمل يدلك لتختبر وثكله، هينته بتغيير عرتها 

مغلقةتركته وفل تقدمها عرتها، نكرناه الذي ذللت، لأن ئمهلن وهل استعداها، 
داعيةذلالث< كان عرتهاح أنه عرفت، ومتئ الحراس، عليه موكلة الأبواب، عليه 

لدللث،فهلتت، فإذا ليمان، إلئ لها بسبقه مقرونة نفله في المعجزة لأن لإيمانها؛ 
فيكونالأرض، ملوك من ملك، تهلعه يلم محا بجنوده استتئاع سليمان أن عوف 

.ونبثاملكا 
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مأملكة وصلت فلما أي• هره، َةأىم قاك رسيى أهئةد١ نل •؛آءئ وقثا 
IJLaI"يقل; ولم وال، الذلك إليها ووجه تركته، الذي العرش ذلك عليها عرض 

مرنة،إجابة فاجابت لبقة كاث وفد للجواب، نلمينا يكون لئلا عرثان،؟اا؛ 
ينأنز هو، ليس وأنه هو، أيه احتمال هناك لأل هره؛ ءؤَكأفر • وقالت 

تعودهاالتي العغلمة بنون شها عن تتحدين، بلقيس كالم من هو م-ييرايم وكا بينا 
الملوك.

مليماذنبوة وصحة —تعار-، الله قدرة بكمال العلم أوتيت، أنها والمراد 
ؤوتو»اّليمان، ولأمر —تعالئ— الله لأمر حاصعين ركنا المعجزة، هده قبل من 

كانت،عما —تعار— الله صدها أو مليمان، منعها أي• ه، ألله دون ثن ثبي كانت ما 
بيننشأت أي: َك،نينه، م ين كاثن >ؤإما وبينه بينها وحال الله، دول من تعبد 
الشمس.يعبدون قوم 

سامهاه،عن ؤثثغ فيئه صلته مأيه ^٠^١ قمر، ال^٤^ ٠٥١٢آذ-ءلي ثا ؤبذ 
إثثرونال تبتل، لئلا محاقيها عن وكثف اّء، من لجة القصر ذللن أن فلنتح أي 

بماء،ولمس زجاج، من محش فصت ماء تغلميه ما أي؛ مأبمره، ين ممرد تمح 
وعفلمتهملكها، فوق سليمان ملك أن وعرفت دلك، من وعجبت ساقيها، فسترت 
٠كعفلمتها ليت 

ظلمتريسا يثم سثمن ح ؤأننمت ئممى ظيت ^١^، رمحك 
للهسليمان مع وحفّهت كهذا، تمي على الرشوة بعرصر وظلمتها بالكفر، نمها 

العالمين.رب 

تكثير ابن (، ٧٨/١Aرالطبري! ير نفانظر؛ ا هؤ؛ سليمان قول أنه التحقتق وأهل ألهلبرى واختار 
\٩tA)٦إ
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صوسليمان داود 

آن. لتدين لث وأث وآلْلثر معم ، ل أول يحال محلا ث داو>د ءالإ1ا ؤوإس 
ؤلثثس. ثية سئؤق سا إذ صتلة ؤأغثأؤأ ألثزد ق رمدن آمو 

يمدين صل تن آثجن رس ، ل أكلت عن لإ ؤأتا ثيز ؤننانها شنر عدؤث آتنج 
ينبمثاء ما لم لؤن يع التعر عداب ين ندنه أُِغنا عن منمم يخ ؤمن نهء يإذن 

ؤ Jijئكأ ؛وت X آنتوأ  'س;هم>" ء مت"<;بميليثاه>ًر 
ثأحفذآ/تينن دآثه إلا ُننبجبم عد يقم ما أوت؛1( ءثي محيثا ؛آث . أشتئِ حمادى 

أهمزهآكذف ق لثيأ C ألئت بموث َيلإ ز 1ن أبن تقت و ئ ثءرص 
•ا-،ا[.]ا: 

توهمرة ؤح سه 
أ-لىين]ئ ؤأث وألْلإر معم أزف تحال ؛۵^ من! داوقد ءائين^ ؤثثد ؤ. )١( 

١للهيرينا • يصثره ثملهمن بما إف صيحا وآ*ءملوا ١^١^^ ق ؤقدر سنجمت آحمل أن 
تيقوله الفضل دلك شرح نم فضلا، لدنه من داود أععلئ أنه الابات بهذه 

التسبح.معه رجعي )١( 
ونظام.بقدر الدرؤع نج اجعل أي• آلثتده، ق وثير ؤ واسعان دروعا ت أي )٢( 

)ماوحاساوداب.

حصتة.نمور ( ٤ؤ 

الماءب ؤيجمع يص الذي الكر الحوض وهي جامحة، جمع والجراثيت القصعة، وهي رجفنة(، جمع )د( 
.لعظمهاأماكنها في ثابتات وءؤرا>سس0ه اللحم، فيه يظخ ما وهو تدر، جمح ^٦، 
وتع.ت وؤ-صه عصام، )٧( 
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تالأنبياء مورة في قال كما التمسح، معه رجعي أي؛ رألهليرن؛ا<، نم اؤي، 
;فوله؛عليه آخر قفلا بنن ئم وأظ؛ريم. ميص آلحثال يائي مع ءؤرمادر؛ا 

إلانةعاص الكلام نقوم وقد آلثنده، ق ومدر "نشت، أتل أن .ا آثدن لم 
قال!كما المنعة، هلريق من له إلانة أو معجزة، ذلالث< وأف داود، لنبيه الحديد 

وأذالأنبياء، صورة في كما ه، بأسكم نن كحصنكم لخكم زو!ّرإ صنمة 
له^ؤوألنا لقوله؛ ير نف"سمته آهمل ^^١ وقوله؛ الأمرين، تحتمل ية ألا 

المكاننر تأو الحرب، في الرجل جم نستر دروعا يعمل أئه والمراد ثيثه، -أ
جنأحكم أينوه ق ومدر ؤ ناقمة، نكون فلا للإصابة، مع-تصن هو الذي 

وقال؛[، ٤٩]الشمر: إسييم غء >_، و ؤءادا قال؛ كما بقدر، واجعله الدرؤع 
٨[.لالرءد; عندم شء حقل وؤ 

أنبحد دينهم إصلاح إلي إرثاد بصيره سلؤف بما إز صلنا ؤرآءِلوأ 
جميعا،الأمرين إلى حاجة في الإنسان أف به يرينا دنياهم، إصلاح إلئ أرثيهم 
حتئدينه من ويملح والهلوارئ، حدامن، عرصةيكون لا حنني لدنياه فيستعد 

انيةوللإنولأمته، ه لتفحيرا ويمسح ه، نفوتتهذب إيمانه، ؛دللث، يقوى 
.جميعها

حاجةفي أنه معه ومحن لداود قدمه الذي الإرشاد بذلك يرينا ~تعالى~ فالله 
لطوارنها،فامتعد للدنيا عمل من وأن الأحرة، وأمر الدنيا أمر الأمرين؛ إلئ 

الدنيامحن الله أعطاه الآحرة= أمر في قهر ثم حيراتها، في واجتهد شرها، وتوفي 
الأخرة،في جناة جهنم له جعل تم يريد، ما إلئ ووصله له، عمل محا 

ثوابيعطيه الله فإل مؤيزه؛ محبمو صمها تا ومهن آلإحر، أراد ^٧>؛، كذلك ؤو؟ي 
جهملإ .؛تلنا نر ئيد نش يثآء ما مها يإ ءأثلنا آلماءإم يبد َ؛ا0 الع_املجن 

ثللبجكمين ثبمو سنيها تا وسمح، آثخرء أراد ومذ . مد"ءورإ مد.موما بمث٠ا 
ذضقثلاءُ َو;ا % تك مذ بجثو @َمحقذثؤلأء  <ظشثر ًكان 

حنتهءف، لم رد الآج-رمح •مبم، يرث كاكن جى ال؛ وق[، T*-\A]الإمحراء: محتيئإه 
•[ ٢٠]الشورى؛ بد_،ه ين أ'فخرإ ؤ( لإ وتا متتا ؤيهء أليما ■حنيث، /بذ َكاذنت ؤيل 

ونحلته،دينه كان أيا لها عمل من الدنيا يعطي خالقه، مع الله محنه هذه 



وأخراه،لدنياه يعمل أل المؤمن من وطلب لها، يص من كذلك الاحرْ ويعطئ 
تله نارول قوم وصية يبين وهو الله يقول ولذلك ؛ مزرعة الدنيا لأل 

[.٧٧]المحص: ألدتأه يى نسق< سثثث ولا أ'لآذرا أثة \\خىذك مذا 
فيننتنشر وأن لأرخى، ا مناكب في نمشي وأن الرزق، لهللب، بالعمل وأمرنا 

قوةمن اسطعناه ما كل لأعدائنا نعد أن أمرنا كما الله، قفل من ونبتغي الأرض 
فيلنعيش ذلك، كل دوننا؛ من بطانة نتخذ ولا حذرنا، اخذ وأن مادية، أو معنوية 

والهوان.الدل عينة لا الأعزاء، عينة الحياة هذه 
يكونوأن الحرب، درؤع يحمل أن داود نبيه أمر قل —نحالئ— الله كان فإذا 

صالحا،يعملوا أن قومه وأمر ذلك بحد أمره ثم الدرؤع، هذه صنع في حكيما 
حياتهمفي سعداء ودنياهم، لل.ينهم صالحين يكونوا أن منهم يريد لأئه  ٠٧١^

دينوكن.لكا المؤمن، شان هو وذلك، ولحقهم، لحقيقننهم حامين والثانية، الأولئ 
حيريبين به ويجمعوا عادة، العينة به ليعيشوا به الناس كلف الرمل، عامة 

علئالناس يحث، دينا الرسل حاتم دين يكون أن باوعا يكن فلم والأخرة، الونيا 
دينه. ٢٠١• الأمرين على يحرص أن لم مكل وعل، لأحر٥، والعمل للدنيا العمل 
فيالحفل من ليس أحمق رحل هو أحدهما في يفرط الذي وأن دنياه، وأمر 

أمرإلئ حاجة فى ن، ليأنها ونقلن دنياها بأمر نعنئ التي الأمة وكذللاح 
عنللأمم غش، لا قويم، حلن، الدين، في ما أقل فإل جاهلة؛ أمة هي الدين، 
من!عصمها شي وازع لها يكن، لم التي، الأمم فإل أحرى؛ ناحية ومن، الخلن،، 

طريقمن تتأدب أو نانون، يعصمها أن يمكن لا والفواحش= المنكرات 
المتمدسن،العالم أمم في يوم كل نزداد الجرائم سلساله وهذه الحكومات، 

الأيدي،مكتوفة الجرائم هده أمام تقف والقوانين يوم، بمد يوئا شرها قم ويتفا 
العام.التهدب بمهمق القيام عن وصعقها القوانين، هده فشل على الأيام وبرهنت 

عنللناس غنى لا أنه تريك الدين وملهلة القانون صالطة بين الفرق هماف 
ءامم،يهيمن، شي، بوازع وشعور صاحيه، يلزم حارس الدين أل ذلك الدين، 
بارضانه،إلا منه يتخلصن أن الخلق ذلك صاحب يستطع ولا الدين، الرجل 



منحفيا صوئا سح الفواحش من بفاحشة ه نفهمت فإذا يربد، عندما والوقوف 
وذهابحلمه محياع من الفعل ذلك يعم، بما ويدكره تفعل، لا ت يناديه صميره 
فيولا الناس، غيبة في يفارقه لا الوانخ ذلاث< وأن وحالقه، لربه ؤإغضابه كرامته، 

علانية.أو م في ولا حضورهم، 
إلاالوانع؛ نلاائ، ه نفمن يحس فلا القانون، حاب على يعيش الذي أما 

المحاكمة،إلن اق يفالناس عليه بهللع ند المنكر في وقوعه أن نحر إذا 
يفلت،حيت، المنكر ذللثه يفعل أن ام،تهلاع وإذا متره، ويهتك، أمره يفضح وهناللث، 

بليات.ءه، لن فإنه ءليه= ينهي من الرقباء من عليه يكن لم لأنه القانون؛ يد محن 
التيالزنا كجريمة ومنكراُتإ؛ حرائم من الومحعي القانون يبيحه ما لع عليه، يقدم 

ولجريمةالفاحشة، ؛تلك، للاحتراق للبغايا رحنا وتعطى الحكومايت،، تحميها 

الحكومةدار إلئ فيه الشارب اق يولا قانون، عليه يعاف، لا الذي الخمر نرب 

الناس-راحة تقلق الْلريق في عربدة عمل إذا إلا 
لكلعقوبة يضع أنه فرض علن وتهذيبهم، الناس نأديب، عن عاجز فالقانون 

أنالناس مملحة من كان لذللئج مبتورا؟ أعرج القانون كان إذا ، فكيفالجرائم، 
دنيالهم يكون وأن به، العناية في ويبالغون عليه، يحرصون دين لهم يكون 

أكلتهيتذأب لم *ومن الحياة تطوراينح ومع فيه، يعيثون الل.ي زمنهم مع نتناب 
ر.يظلم الماس يظلم لا *ومن الذتاب•، 

يكونلأن صالح وهو به، وأجريكم عليه فاحاميكم بصهره ىتما.ون بما ؤِإدا 
بالعقاب.وتوعدا بالثواب وعاّ.ا 

جريهاالريح لسليمان وسخرنا أي; ثمره، عرؤبما القح )٢، 
علئ—تحالئ- الله ص فضل وذللثح بالعتي، جريها وكدللثه شهر، مسيرة ؛الغداة 

الماشييقطعه ما الغدوة في وتقطع بامره، تجري الريح له مخر ّاايمان، نبيه 
وأصبحسليمان، لبيه معجزة نللث٠ وكان كامل، شهر في مثلا للبحر الراكب أو 

بالطياراتالأسفار في تستخدمه أن وامتهناعن، لأوروبا، الريح فخر علما، الأن 
إليهوصل الذي الحد إلي نمل لم السرعة في كاننح ؤإن والحربية، الجارية 
بواسهلةبه فانتفعتح الحاصر، الوفن، في الهواء لها سخر كما ي، سليمان 

٠٤٢



العلم،طريق من والأشكال والأصوات الأحجار نقل في الهوائية النموحان 
ومحاصراتحطب من الغرت، في يدور ما كل نسمع بالشرق ونحن وأصبحنا 
ومحاصراتناحطبنا يسمعون هم وكذلالئs المسافة، وطول الشقة يعد على وغيرها، 

يقربالله ولعل والتفكير، العلم طريقه الله من تخير وهو بلادنا، في يدور وما 
مقمن تكن لم أنها ويرينا العلمية، الخوارق بهذه المعجزات هد0 أمر لنا 

وقؤعإمكانها على والدليل يمكن، أمر هي ؤإنما الناس، بعفر فهم كما المحال 
ذللئ،يؤيد وفد ، وقعت، ما المحال م قص كانت، ولو الحلم، طريق من يقاربها ما 

أي[، ٩٣]الممل: نعميهاه ءابنه، صميكت ممه لثتي • النمل سورة مي فوله 
طريقمن للرمل أراها كما بالتعلم، فتعرفونها الحلم طريق من لها يريكم 

لهم.المألوف غير علئ وجاءت القوم، لعادة حارقة لألها المحجزة؛ 
أسالأن صدقه ودلائل عليه، الله فضل من أي• أكلت؟ا<، عمن لإ ؤووستا 

ينبوعه،من الماء يسيل كما منه ينع معدنه من مائلا جعله أي ت النحاس له 
وجوهفي به وينتفع يريد، ما إلى يحوله أن عليه ليسهل وذللثإ عينا، سماه ولدللث، 

■سم،

يندنه ١^١ ص يم َوئ زنن زه يإدن يدنه بس سل ئ ألجي، ؤنس 
بينيعمل من الجن من له سخر أن عليه الله فضل ومن أي: ألّبممح4، ءداب 
الجسقلوب مى الفن، ■تعالن" الله أل إلى يثير يد-يبه جك وموله؛ بدبه، 

سخوفها ولولا لأمره، مهليعة وجعلها له صخرها و؛دللث، سليمان، س الخوف 
لعنانبالتريد ما له تعمل فهي شيئا٠ له صنمننإ ما وتمنيها قوتها على سليمان 

ألولولا لها، لتحيره أي■ ر,نجءه، يالي، ؤ وموله• ■عليها، له الله جعله الذي 
وويبؤ ت ءقج؛ عيسي معجزة في قال كما ؛ بهاينتنفع أن استطاع محا له سخرها الله 

[.٤٩ء،ران: ]آ]، اوه ان0 ٠ دم، رالابم ألاضت 
■تعالي■الله من تهيبي أشره ءداُ-، يى دنه أنيا عن نم َيخ 

تحت،تكون لأن وتدليلها لسليمان، كونيا تخيرا تسخيرها فوق أئه به يرينا للجن، 
هيإذا جهنم ءذامح-v يدينها أن وتوعدها أمره، عميان عن نهاها وتصرفه، صلعلته 

٠٤٣



يجعلأن سليمان علئ كبير فضل وهو سليمان، بطاعخ لها الله أمر عن زاغت 
.عير بالالعاصي لعياب مدعاة الدنيا شؤون في أمره عصيان 

ر_بانرأم1أته رئدور َة-إمارّا ؤجماؤ ثبميل ممفرٍب ين ما لإ 
الحصينة،القصور وهى محاريب، له تعمل فهي لسليمان، المسخرة الجن لعمل 

تماثيلله يعملون وكيلك البناء، لوازم ونقل الأثقال حمل على القوة من فيها بما 
إذاالإسلام وأد التماثيل، مشروعية علئ دليل وهو العغلمة مغلاهر من مظهر وهي 

نعملالتي كالتمانيل والوثنية للشرك ذريعة كانت إذا يحرمها فانما حرمها 
التماثيلبهده يعبدوا أن شأنهم من ليس الدين للحظماء يعمل ما أما للمالحين، 

صورةاتخاذ عن النهى فى الأحاديث، من ورد وما لتحريمها، وجه هناك فلبس 
اللهأباحها ما لداب محرمة التماثيل ت، كانولو ذلك، على فمحمول تمثال أو 

لأفالشرك؛ وذراغ الشرك محاربة على متفقون جميحهم الرمل لأن لسليمان، 
كانت،الجن ولكن السماوية الشراع فيها تختلن، لا التي الأصول من التوحيد 

كانالتماثيل من الؤع ذللثح أن وادعاء الحمل، نلاك، علئ وأمها لسليمان، تعملها 
كانذللئ، بان القول وكيلك الظاهر، خلاف، مثلا كالأشجار الحيوان غير في 

الشراع.فيه تختلف، مما وأنه لسليمان، شرعا 
لأغراضتماثيل هي ؤإئما أصحاي، لعبادة تماثيل تكن لم أئها والظاهر 

ولعلالماء فيها يجمع التي الكثيرة الحياصمط أي• ا مةإواد-،ه ؤوبمفاتي أحر 
فدورأي• رامين،تإه، ؤوفدؤر الماء فيه ليخزن المؤع ذللئؤ يحتاج كان الله نبي 

ثانوذك حجمها، وكبر لعظمها مكان إلئ مكان من لأتنقل ثابتة فيها، يهلبخ 
واسعةقدورا الهلبخ آلات من رحاب يحتاج الواسعة، والدول الكبيرة، الممالك، 

لعغلمتها.تنقل لا ثابتة 

ماداود آل يا اعملوا ت أي ، ءتادىتن ؤكل ث،كؤ دافيد ،١١، ؤآء-ثاوأ 
بيته،وأهل داود والمراد داود، آل وأمر النعم، هده على لتئكروني به أمرنكم 

أقاربه•من يكن لم ؤإن إله ينتم، من م( يائي بآل المراد أو سليمان، وفيهم 
بالشكرإليه الله إحسان يق.ا؛ل أن ان للأنينبغي أنه ~تعالئ~ الله يرينا 

صاديي ُؤرؤإ، عليهم نعمة سليمان علئ نعمته لأن داود آل وحاطب، بالكفر، لا 



بجمبلالاعتراف وعادته الشكر، حلمه من الله عباد من قاليل أي: آلش؛مئه<، 
ثانومن فضله، عن يغفل ولا نعمه، ينس فلا إليه، ؤإحانه عليه "تعالي" الله 

١لعثدصرف بأنه: الشكر يعرفون ولذلك ربه، يعصي ألا دائما ذلك يذكر الذي 
له.خلق فيما عليه به الله أنعم ما جمح 

ظعسّائمح ثأحكز أديتي دآثه إلا متهء عق يقم ما آثمؤث عثد محنثا 
فلم_اأي: ال1؛ؤانه. ألملل ي لثإ ^١ أيتيب بمثؤن كامأ ؤ أن أين بيتحت، خر 

نا'كلالأرض دابة إلا موته علئ الجن ئد ما سليمان علئ الموت الله فقئ 
خشيةعملهم عن يفترون لا سليمان، عن بعيدة أمكنة في الجن كانن، وقد عماه، 

عصاهرأى إذ بموته؛ الجن أحد علم القرآن يحددها لم مدة وبعد ط يعاقبهم أن 
أنلها الأرضة أكل من فاسدل، أكلمها، قد الأرضة فإذا فرفعها الأرض علئ ملقاة 

مرض،أو موت من لحدث إلا ليتركها كان وما ٠لويالة، مدة تركها قد منيمان 
ليمان،كملكا كان محن وبخاصة والرياسة، الرئيس ثارات من الحصا كاننط وقد 

محافن.صحيحا دام ما يتركها لا 
وفيااالقاموساا، وفي مات، به المراد ؤ-صه فقوله: الوجه ذللث، وعلن 

لأهله لقم وما قوله: في الضمير أو ، مات بمحنئ تأتي، حر أن ايرمط' سان *ل
أدركهوقد محرابه، فى وحد ء؛جمح سليمان كان وقد قوتل، الوالخرور: سليمان، 

الجزءفانهار بعضه وأكلت، الأرضة فجاءت عماه، علهم، متكئ جالس وهمو الموت 
موته.علن أهله ذللث، فلذ فخن، الموازن فاختل أكلته، الذي 

فيالأرضة فعل رأى ومن السابقين: الوجهين ذكر بعد الجار الشيخ يقول 
أهملأنه الخضري  vil؛محمد الشيخ أخبرني فقل ذللن،، يستبعد لا العجوز دنقلة 
الأرضةوجد حتن أيام تمض فلم بدنقلة، وهو ماء فيه إناء في مكتبه أرجل وضع 

ه(.. )االأرجل. تك من مهنر جزء في أثرت قد 
غادّإما : هناالغي_، ألميبزه ادداُ_، ؤ، لثوأ م١ ألثس—١ بمشؤن كامأ لز 

موتعنهم الله أخفن فد الجن أن ء-لئ، يدلنا وهو سليمان، موت من عنهم 
ومخرهم.سيدهم فيها ماُن، مدة عملهم قمح، بمانهم علئ أسفوا وأنهم سليمان، 

)صري()؛/ء■؛؛(. الرب: لا0 )ا-/أ،ا<آ(، السث تهزيذ )ااس الحدث: غربب انظر: :١( 
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الأرءسدابة 

لأرصةا ت ملخمه ما ٠ القرآن ير نففي رالجواهر كتاب صاح_> نال )٣( 
والأجرالخشب بهما تنقر شفران ولها تهليلأ، مبيتا ها نفعلى بتي ببقاء دودة 

انعويقال الأعمئ، الممل لها ويقال الراء— —بفتح أرض وجمعها والحجارة، 
وكلالأربعين، يتجاوز لا منها والمشهور الأرصة، من نؤع وحممانة ، ألفيوجد 

الأرض،فوق هفتا يقيم الأي البناء فمنه حاصة؛ بمقالته سواه عن يمتاز نهمع 
علئالصواري، أو كال،ةواسر وجنده وينقيها، الحية بالأشجار _؛L؛، ما ومنه 

إلئبه وتفيق، فتتميد التيس قرون شفتاه تنبه ما ومنه اوة، الق من عمم جان—، 
٠سنتيمترا عشرين افه م

منهاويمد يحتقرها، التي الأشجار جدؤع في يعيثى الحثرايتج هذه وبعض 
الجدور،حتمن ناحية كل من وتخترقها ، محدهب، كل ندهت، وأسرابا ا٧^، م

الأعمار،مقاومة على يقوى حتى ويوطدها الأغمان في عشه يبني وبعضها 
؛النشار.نشرم إلئ فيفعلر عليه الاستيلاء الإنسان على يمتع وحتى 

نيلأرض ا أنلت، وما ٠ والتخريب، للهدم عاملا كانت، الأرضة أقامته وحيثج 
أساسها،من بيوته فتاكل الإنسان، مع دائمة حرب في مثلها حشرة الحارة البلاد 
شيءينجو ولا ونبات، ونعال وخب ومرونة وورق وكساء فراش من عنده ما وتفني 

الوجود.خوارق من فنعده الخفاء في يتم الذي الففليج التخريب، ^ا من موجوداته من 
حتئإليها يدك تمد تكاد فلا الفلاهرط في سليمة كبيرة أشجارا لتجد وإئلثج 

وقدالمنزلي، التخرست، في الأرصة أعمال ، iiJuالباحلن، من متاكلة لأئها تنهار؛ 
.باسرهامدينة فيثمل نعناقها يتسع 



فلمرُدرولأا باء قي إمبانيه حربية بسفينة الأرصة نشب م(  ١٨٧٩)عام ففي 
)ستةفي تقو لم الفرسوية الأنتيبل حزر أن ارلكرك« الجنرال وزعم يدر، ولم يبق 

المنازل،خربت ند كانت الهدامة الحشرة لأف الإنجليز؛ رد علئ م(  ١٨٠٩
للعمل.معها تصلح لا حالة في والدحيرة المدافع وتركت 

اجتاحتقد الأرضة لكانت ولولاها الألد، الأرضة عدو الملة إن قال: تم 
٠لأرصية ا لكرة ا من لجنوبي ا قسم لا 

لمسديمستعمله كبير برأرس يمتاز حاصا حندا لنمسه حلق ما الأرصة ومن 
نهار،ليل حولها دائرة الأرصة قرية النملة وترود الفلين، من صمامة كانه الفتحة، 

أمحصئبالغة لها الحيقلة كانت ولهذا إليها، منه ل تنشز أو صيع عن باحثة 
لتجديدالمصنوعة الشقوق سما ولا شديدة، الشقوق مراقبة وكانت المستلاع، 

هندمةلذلك أقيم وقد المتجدد، الهواء إلى تحتاج الأرصة منازل فان الهواء، 
لطاعن.معلق أو ئب، لعا ماحي اليوم الصحة ء لعلما ورائهما ْبن ليس م ونفل-ا 

أحدرأس هو يرى ما أول فان الشقوق هذه أحد يصيب أن للعدو أتيح وإذا 
فسرعوتنبيها، إنذارا بمشفريه الأرضي يضرب أخذ وقد المدافعين الجنود 

الهواءفي تحرلث. وهي الفتحة، بجماحمها وتسذ بأسرها، الفرقة ثم الحرس، 
الكلابسمو؛ هدى غير عالئ تهجم أو الشوك، ص أوغال لكنها الهاثلة أحناكها 

حاملةإلا عنه تتخلئ ولا شديدا، عصا عليه فتعقض العدو تصيب حتئ الضارية، 
إلئتعود نم الثعرة، أمام حينا العدو تقهقر بعد تبقئ الأرضة وحنود منه، قهلحة 

هائلة.بسرعة تحرب ما ترميم في شارعه للخدمة المعدة العمال فترحع قشلاقاتها، 
الصباحعند عاد ولما المساء، في للارضة منزلا دمر أنه ارسافاجاأ روى وقد 

فإنعجب ولا البهلين، من جديدة بهلبقة وعلا ترميمه، وأتم أصلحه قد وجده 
لأعداءدعوة هو ذلك في إهمال وأقل موت، أو حياة مسألة الممل فى المرعة 

الأستعمار.ذلك وحاتمة كثار، 

هذاالملمون أيها •' بقوله الهلويل بحته راالجواهراأ كتاب صاحب حتم تم 
تقولاالدكتور: عربه الذي ارحياةالأرضة® أو الظلأمء، ر١ممالكة كتاب من اخترته 
فياض-

٥٤٧



ؤإنماونظامها، وسياستها ومعيشتها لأرصة ا علن الكلام في أفضت، أنا نعم 
مغانيهثأحفز أنين دآثه إلا موتبج، عق دثم وما ت -تعالئ- فوله لدللثج حركني 

الأرضولأكل لنا وما سليمان، ولمناة لما وما وللارصة، لما ما الله سبحان يا 
الأرضة.بعمل إلا موته اليهود يعلم لم سليمان ولكون لما وما لها، 

ليباعثة الكلمات هذ<ه تكون أن والله عجيّبج القرأن، هدا والله عجيب 
وتلك، وحنودا حنودا لله أن عرفنا منها؟ عرفنا فماذا الأرضة، أحوال تعشب على 

أممفي أن وعرفنا عجيبة، احتماعية ونفلم سياسات ولها ملوك، لها الجنود 
بهيرتقي أن عئ علما، منها تخرجوا ليالحشرات هالْ يدرسون من أوروبا 

الزما'ن.تقبل مفى الإنسان 
ينمنونأولاء هم وها فهل-اروا، الهليران تمنوا الماس إن ت لمون المأيها 

أولن،أنتم بل الماس مع يروا فبها لكويسعون الحقول، هده من أرقن عقولا 
•العمل علن الملم تبعن، القرآن إشارات فإن 

٠٤٨



ََُ

معه

٤.وسليمان داود 

لإبادشمة إئا . وب ١^ ٢ أ'لآنل يا دارثد عنوة نآدؤ بمؤؤئ •^١ عث نخن أؤ 
ئقكث_ ٠ وق A و ثإو @ َهضاي آه بمث قب 

إذ® المءن ءص إذ ألقم ^١ أثنك ثثل ه ® ايطاب ثشدرم ألخممنَ 
٠٤٠ألم، يث—ا هأ-ذؤ سؤر ءق لعضنا س حصاين حفا ي هالؤأ يمم ثئ داؤرد عق دثإ 
ؤآحدْمحه ؤلإ نجة ؤبمتمن يح لد أنج، هدا إن ا.ا ألمميل مؤإء ال؛، ؤاهزيا دسطط 
كئل^٤ إك محنك ^;١١، ص ك ؛؛، ١٥@ أ.كثاّّ، ؤ، _٦، َأكفدةا ممال 

أثاداويد وقلن هإ ئا رقيو ألثدحب وعبلؤأ ؛ أكن؛١٠٢إمحُ تتمي عق ثنمير نج، آليو نف 
نبمةءص ®ضوأمحئلأةثإنلإبمثأ ق،ثه جث؛ جعز ظ:قفن ^١٧٢ 

آلهىتقع % ائق النا;بم تن ٣ \4ويو ة حيمه .؛ثلثاث إثا دتاؤد ® تثاف 
ألثابيؤم ئإ يعا شدد عئ١ب، وهم أش سنمل عن ههيئن أق؛ن إن أثإ سيئ، ش هضهث 

أمين َةثرإ  jij^؛ميت َكثرئ أك؛، ظن د'لأث ظلا ثتيثا رن! للثئق حاما تا و® 
َعلئثاوألقي( ممتن آن أركني ق َة'شدن ألئندثت ركنألأ ثانن>أ أئن محمز تي آ® 

الضةنىاكين.)ا(
معه.اكبح ترجع لكنت مسثح، ، مجموية )٢( 
ث}بماْ.)٣( 

والمشورقالملك ومم١سر القضاء، في الفاصل ت الخطاب )٤( 
داود.غرفة والمحراب؛ سوره، صعدوا )ه( 

ومحقه.الحق لعين مثلا صربه ومحجته؛ ومطه )٦( 
والخاطة.المحاض في غلمي )٧( 
وامتحناء.ايتليناه )٨( 

٥٤٩



نثتنلsاثئ ننتق @ ألأنف محأ نهن ؛ص ِبمبمدأقرق إقق اَزقت كف ©
أنبثإق قتاو © ألمنثىل١، إكى عثه عم إي © أواب إدعT ألمد تم 
الأويسئا ، ثليذأ ؤ ردُثا © ألحجاما رارق حئ رق دو ش لؤي حع 

وأنحن تن ^ © أن؛ن لإ ، همو،;^١١٣ي ^ ي؛ ئ ن)ثن © ص 
أمر»ءمممى أتيح ثم ئثحغ © وثاب أن إق بمدئ من لأي ثنج، لا ثه ؤ، ونب 
©أدتمثاد ؤ، ا مثن؛؛نل وءا-مِن © وعئإصف دآء لإ رألسط؛ث © آ»-اب جث ثآ؛ 
•؛[.—  ١٧ص:]صور؛ تثار_أه محبمس لئق ءئَزا لإ ثإة ١© •يام، مم أن—ك آز ،انس نكؤ؟ هدا 

وعبرة:رح ش* 
عنبه كفروا ما الكفار أن بالقرآن ه محمد لنبيه الله م أنأن بعد )١( 

بماهددهم أن وبعد ، ~تعالى~ لله ومشاقة استكبار في لأنهم بل دينه، في حلل 
ااوى-ايكن ولم بهم، الهلاك حل حين فامتغانوا القرون من قبلهم من أهللث، 
يجئنهمأن عجبوا أنهم أخبره أن وبعد —تعالئ—، الله عياب من فرار ونت 

أشرافهموانهللق كداب، احر مهو شأنه! في وقالوا حليتهم، بني من رسول 
آلهتكم،علئ واصبروا عليه، أنتم ما على امشوا أن بالقوم، يمرون وسادتهم 

وأنوالأجداد، الأباء عليها وجدوا التي الملة في محمد قاله بما سمعوا ما وأنهم 
مختلق.أمر ذللث، 

القوةاحب، صوفرعون ومحمود، وعاد نوح بقوم الله ذكرهم أن وبعد 
الله.عقاب عليهم حى الرسل كذبوا لما جميعهم وأنهم والبْلس، 

ؤآدكنينؤبذ ما عق ؤآصّم_ ه• محمد لنبيه ~تعالى~ الله يقول كله ذلك بعل 
.ه! ألأني يا داود عِرئا 

•مرجع ; حطوء، )١( 
ذلكيكون يكاد ولا حاز، >ف علن الأخرى الرحل أنات وند تراثم، تلأتت علن تنف اكي الغول )٢( 

الخلص.العراب م إلا 

جل■)٣( 
.نوته إلئ رُح وأناب• فيه، نوة لا جدا قمار به ألم ض *و سب )٤( 
بمص•سهم ترن حث الموت- ر •_ له- طعة ت ينل 'زمع، لا ية ليتة )ت( 

٥٥٠



بذكروأن غلظتهم، ويحتمل أذاهم، علئ يصر أن تعالئ— — الله يأمره 
إدنأألأد ^دا يقوله: وصمه وقر الحسنة، الأسوة فيه له لجآهون داود الله عبد 

يقعن،ولا لشدة، يهن لا دينه فى والقوى الدين، فى القوة صاحب أى! ؤئاه، 
سيلاالضعف يعرف لا بقلب، ويتلقاهما والعزم، بالحزم يقابلهما بل لاصعلهاد، 

طرخاء إلمل مآلها به حلن، التي، الشدة أن يعلم لأنه الثبايت،، غاية في وقواد ط إله 
لمنزلتهودفع لشأنه، اعادء هو والدين الحق أءاJاء به أوقعه الذي والإيذاء 
ديننثر من أعغلم إصلاح وأي العام، لإصادح ا وسبيل الله سيل في وتضحية 

دينهمصلاح إلئ القوم ترثي ومبادئ عقائد ويثبت، سعادتهم، إلي الناس يهدي 
مالهم ويتجلى بعد، يمفوتها فاليوم الدين هذا قيمة الماس جهل محاذا ودنياهم، 

دعوهيحمل وهن  ٠٠بدونها العالم بسعد لا وأصول الحقة، للحياة عناصر من فيها 
وأن، وجهلهم القوم إيذاء على يصر أن به فجدير غايتها، وتلك أساصّها، هدا 

فيالله برمل والتأسي والحكمة، يالأناة يقابله ؤإئما مثله، بسفه الئمه يقابل لا 
السل.هذا في قهم باخلا والتخلق الباب، ذلك 

يقينه،به ليقوي إلا الأنبياء قصتس رسوله على يمصر لم ~تعالى~ والله 
منصربا أو اللهو، لسب أسسا ْبن أسلوبا ليكون عليه يقمه لم قواده، به ويثبت 

هنيءل ك رجات فرادك يدء نشت ما ألنمل أنبماء ين عكك يقمن التفكه، صروب 
[.١٢•]عود: لل1فين\ئه ودؤئ رمويثه ألم، 

الله،دين فى القوة صاحبح داود بعبده ه محمدا نبيه ~تعالئ— الله يذكر 
نمركمِا له الله لنمر مهلمئنا داود، الله نبي كان كما دينه في قويا كذللث، ليكون 
اللهإلى رجاع أتما* ، ه ب، أ، ان4~ ؤ ت بقوله داود وصف، يم وأيده، داود عيده 

إليهرجاع وعلانيته، سره في إليه رجاع ورخائه، سدته في إليه رجاع ~تعالرإ~، 
شدائده،ء-لى، به تعين وي، ذنبه تغفره يالجد، به حد أو أمر، حزبه كلما 

سواه.تهليعه يولا غيره، عليه يقدر لا ما منه ويطلب، خصومه، علئ ويتمرْ 

وذللثح، ءألإئ/افه إدسي يثنص معم ألختاد سمنا ؤؤإئا ■ بقوله ذللئ، عم، ثم 
بتنزيهوولوعه ، ه وتقدي~تعالئ~ الله بيح بتوشغفه العبادة، من إكثاره آثار من 
حن،نعرفه لا وجه عاى معه الله بح تالجبال فكانتح يليق، لا ما كل عن الله 

٠٥



اللهبح يشيء كل فإل عجب ولا —تعالئ—، الله يعلمه ؤإنما داود، يعلمه لا وقد 
كونهاعن يخرجها لم التسبيح لذلك فقهنا وعدم بيحه، تنفقه ولا عالوإإ~ د— 
.سا ناله بحة م

أنهمعلمها، علم وأنه داود ْع الله بح تلكث لكلك الهلير أف من والفلاهر 
الجبال.وكيلك بح، تكيف يفهم 

ويعللدينه، في قوة صاحب بأنه داود يصف —تعالئ— فالله الجمالة وعلئ 
وهبه،ما ووهبه أءهلاْ، ما امعناه ذلك أجل من وأنه أرابه< ! بقوله ذلك 

وقوىبيحه، تلأحل الله بح يكل والعلير الجبال له فخر مخر، ما له وسخر 
الناس،بين والقضاء الخصومات فمل علئ وأقا-رْ النافع، العلم وأءهلاْ ملكه، 
الهبة.ونعمت مليمان، ووهبه الخصوم، إليه تحاكمن، حين ذنبا حلنه ما له وغفر 

بربهشه في شديد عقيدته، في صلب دينه، في قوي داود لأل هذا كل 
لكل،كما مهحمد يا فالتكن وعبادته، حاجاته في مولاه إلئ الرجؤع كثير وخالقه، 

أقوياءالناس لكن ربهم، إلئ ورجوعهم إيمانهم، قوة في كداود الماس وليكن 
إذاوأنهم سواهم، باطل على حقهم ونائبي٥ لهم، الله بنصر وانفين القلوب، 

فوتهاعلى الجبال لهم ومخر الحديد، لهم ألان العقيدة هذه علئ كانوا 
■وسدتها عصفها علن اربح لهم وسخر وصلابتها، 

ماتعمل الإرادة قوة لأف صعب،؛ كل لهم يذلل ~تعالى~ الله أل والمراد 
وتنفالنحاس، وتذب الحل.يدا، نمهر الإرادة وقوة والداني الحرات تحمله لا 

ويخنع،د وين. ويخضع، يلين أل الألد والخصم الجبار، العدو وتضعلر الجمال، 
هوادة،نج-،، لا التي الندة علئ ونزولا العزم، وفرة العزم، لقوة إجلالا 

.ترددا ولا انحلالا ، يحرفلا الذي والممميم 
نبيه-تحالئ- الله يذكر ّ ليطاد،ه وصل آلمدكته وثاثثث نلكم )٢( 

يكافئ-تحالن- الله من عفلمئ نعمة وهي وقواه، داود ملك، شد بأنه ه محمدا 
سورةش كقوله وهو وحالفه، ربه إلئ ورجوعه دينه، في قوته علن داود نبيه بها 
أُؤاهفا يأنعث و أررك، يي؛ آئدن .ا ك نيذ . م نذ وزمإ ز ؤوآ-نثل ت طه 
أسبابإلن بتوفيقه يكون إنما ونللثإ عفلمئ، نعمة الملك، وقوة [، rx-T؟]طه; 

٥٠٢



العلمرجال من دولته في فجعل ال، والفالخراب عوامل عن ؤابعاده البقاء، 
ححينةالجانب،، منيعة تعيش أن به تطبع تما والمناعن والفنون يامة، وال

والممسلحة،الصواب وينحرون العدل، يقيمون من فيها جعل كما الأطراف، 
ملكاأراد ومآن المغير، ، ويخيفالأعداء، يرهب، ما الحربية القوة من فيها وجعل 

أمراءالناس وأصبح الأخلاق، فيها يئت، وقالرشا، فيها تفلت، دولة في نويا 
والصناعةالمافع، العلم من مقفر بلد في قويا ملكا اراد من وأهوائهم، شهواتهم 
أحالآiه،وتللث، حاله، ذللئ، بلد فى قويا ملكا أراد من القوية، والحربية المفيدة، 

وموتها،الأمم حياة في الله ومنة ينفق لا ما ب، طللأئه محالا؛ بح يتطلإئما 
يهدمأو مننه الله يبدل أن يمكن ولا وسقوطها، وقيامها وقوتها، وصحفها 

مه.^١١ 

وتقويةالمللث، شد أسباب في شيء أهم أن إلى يفطنون اللين ولعل 
لعلهمالفضيلة، علز ويرتكز الدين، على يحتمد اليتم، العليب، الحلؤ، هو لمطان; ال

عزهم،؛استقامتهم وبتردون مجدهم، ونشاطهم بدينهم تعيدون فيلهدا يفطنون 
طريقهمن المال لجمع طريما ما وقت في، يكن لم الملك أن الل، يفهلنون لعلهم 

شأنهاس ونهوا'تح بلداني القس لتمتيع ملما يكن ولم المعروف، وغير المعروف 
وسائلس وسلة الللث، يكن ولم يليق، لا موضع في، وتضعه بصاحبها، تزرى أن 

بالأبناء.الفتلئ، أو الضعفاء، ظلم 
هيرظقو، داود الله نبي عني، أخرى نعمة ه ليثاي، وتل ألحك<ه ووءابننه 

الئوفه ؤيالممل، عنير صاحبه يحمل اليتم، النافع الملم وهير الحكمة، نعمق 
دازديقول: إذ أخرى؛ آية في ذللث، بنن وفد طيبة، باخلاق النخلق، 

[،١٠_ن_*__ل: ]البمادْ تى َىر عق قثلتا ألكا ف آثمد وثالأ ءل«ِا ؤبمثس 
كلبها يراد أو الثثح، تقابل التي، الحكمة أو النبوة، بالحكمة يراد أن ويمح 
بينالفاصل الخطاب ؛ أتم،ليثاد،ه، رتل ؤ متنافية غير لأنها العاني، أولئلثح 
كانسواء ذللث،، عني، مقدرة أعهلاْ ~تعار،— الله أن والمراد: والباطل، الحق، 

غيرأو واكين، الملم أمور فهم، والنزاع الجدل فير أو الناس، بين، القضاء فير ذللث، 
الخامة.وشؤونها الدولة سياسة فى الخهلاب فصل أعهنا٥ وكدل1ثإ هدا، 
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بها*نتمحر التقوى أن تعلم ومنه أواب، الأيد صاحب داود لأف ذلك كل 
الكبير،الفضل بدلك حدير وتقواه الله  UlJiajالمعمور القلب وأن الحكم، بح ينا 

لأيةا من تعلم وكيلك يعلم،١، لم ما علم الله ورثه علمً بما عمل لأمن ورد• رفد 
الهوى،عن بعيد الشهوة، عن بعيد لأيه المصل؛ قوله كان ~تعالئ~ الله نبي أن 

بينهم،يحكم لأن يؤهله مجا النامر بب للقضاء الاستعداد من عنده ناصب وكل 
الأخير،القضاء هو وقفاءه القمل، القول هو يكون قوله فائت الهوى• عن وتجرد 
والأمراض؛والأغراض والأهواء الشهوات الحق وبين الناس بض ساعد ؤإئما 
وكرمه.بفضله وعممتا منها، الله حمانا 

ئأ؛ي٠ ح إل. . . ألممده ئتررمحأ إذ ألخنم ثؤأ أنك، وهل ح. )٣( 
قصصر،من الدين على اليهود دنه وما بالاسراسليات، يتأثروا أن إلا الممسرون 

الكريم،القرآن منه يتبرأ بما الأنبياء سيرة يشحنوا أن إلا المفسرون ويأبى 
همهيأ ومجا عمل، من له الله أعدهم وما الدنيا، الحياة هذه في وكرامتهم يتفق ولا 

يدهونالمحراب تسوروا اللذين الخصمين قصة فهم لأحل فتراهم ا منصب من له 
قصهتكن لم الخصمين قحة أن إلئ يذهبون حملتهم في وتراهم شتى، مذاهب 
ثممنه، كان ما إلئ داود نفلر ليلفتا ملكان بها قام تمثيلية، قصة هي بل حقيقية، 
المومنبنعامة من رحل ه لنفيرضاه لا ما القصة هذه سب بيان فى يذكرون 

والأباطيل.الأكاذيب داود الله ني علن يخالقون وتراهم خاصتهم، عن قفلا 
لناومن بالمرأة، ااالنعجةاا روا يفأن إلا يأبون المقرين نرى وكذلك 

لها،الإسلام رصيه ما الحقوق من للمرأة يرصوا لم الأين العصر رحال بإسماع 
منوطبيعتها؛ فطرتها عليه تهاويها لا فيما حتئ كالرجل يجملوها أن يريدون بل 
ويميها؛النعجة، المرأةعن يعبر الكريم القرآن أد المصريين أولئالن، بتبلخ لنا 

الفهمذللث، إزاء معهم يصنعون وماذا به، يقابلونهم ماذا لنرى أعجم، حيوان باسم 
الحياة،فى الرحل شريكة المرأة بها يصمون التي النكرة والوصمة ، الجيب، 
شانفي القرآن فول مع ذللئؤ يتفق وهل الأسرة، تكوين في المامل والمفو 
[،٢٢٨]البشر؛: عنين زمء إلمحيلأ عنين ٢ةنتم، مثل ؤودس اء المجماعة 

الحرف،به يقضي ما علئ بناء عليها له ما مثل الرجل علئ الحق من للمرأة فجمل 
اليت•في الرياسة بدرجة عليها الرجل وُيز 
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المرأةقيمة من والحهل بالمرأة، النعجة تأويل إلى الداعي هو ما ندرى ولا 
منالقمة اعتبار إلئ الداعي وما الكريم، بالقرآن ذلك ولصق الحد، ذللن، إلئ 

داود.الله نبي من ونم، لحادثة رمزا واعتبارها رحلين؟ من لا ملكين 

هيوالنعجة المجاز، دون الحقبقة الكلام في والأصل كله ذللث، لماذا 
تعحاكماحصمين من حقيقية القمة تكون لا ولماذا المرأة، لا الضان من الأنتئ 

صاحبوأن مظلوم، أنه النعجة صاحب، قافي قضيتهما، له وشرحا داود إلز 
علقبعضهم يبغي أن الخلطاء في الشأن بأن ذللث، عقبح ثم الظالم، هو العاج 

الصالحاينج.وعملوا آمنوا الدين إلا بعض 

كفيلةوالأية ؟4 نتقه أثما داود ؤويم.ن قوله! تأويل في رون المقاضطرب، وقد 
حبؤها قول مماعه لمجرد أفتى داود الله نبي أل ترينا فائها الفتنة؛ هده ببيان 

يسمعأن القاصي على والواجب المعاج، صاحبإ لقول مع يولم المعجة، 
يفضى.ذللئ، وبعد بينهما، ويوازن الحجتين، 

وحدها،بوجودها يستقيم لا المعجة أمر أن رأى المعاج صاحب ولحل 
فمنعليها، الأب علو لعرضة تآقون بدلك لأيها إحوتها؛ عن منفردة وبقائها 

يقول!جعله الأى هو ذللث، ولعل أخوتها، مع تعيش أن نعجته ومصلحة مصلحته 
لهوما المعجة؟ ومملحة العاج لهاحث، ما ولكن ، لءثاُ_اؤا< أق 
ماله،إليه يلقم أن منه يطلمح حتن عليه قننا الله جعله وهل صاحبها؟ ولمصلحة 

تسليمعلئ الرجل يجبر وهل بالخير؟ ماله وعلئ عليه يعود بما ويرعاْ له لنمره 
مصلحتها؟لنير وحدها بقاؤها دام ما لهاحبه نعجته 

وأنإليها، حاجة في غنمه أن العاج صاحبح حجة تكون أن يجوز وفل 
علئتحول لمصلحة منه فطلبها ، منها طائفة حياة أو غنمه حياة علئ متوقفة حياتها 
صاحبهحجة توجيه فى محتمل ذلك كل الحجة، لهاحبؤ لمصلحة لا غنمه 

واحدلحجة وسماعه الفتوى، تلك، في فتنته هي داود ظنها التي والفتنة العاج، 
عينهلقنته قد رجل جاءك ارإذا المشهورة الأمثال وفي الأحر، حجة سماع دون 

عينيه".كلتا فقت، قد فلعله حممه، ترى حتئ له تقض فاد 
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آخراحتمال وهناك قريب، احتمال وهو الفتنة، بيان في احتمال هو ذلك 
غجاءالناس، بين للقضاء ووقتا للعبادْ، وقتا فجعل وقته، ونع ي؛؛ داود أن هو 

جدارالخصمان ءتسالق محرابه، في للعبادة فيه متفرعا كان وقت في الخصمان 
سالناس يجيته أن يالف لم لأنه منهم؛ فنع وبذلك سوره، ونمعدوا المحراب، 

السور.ذلك 

يعدأن القاصي عالي والواجب الناس، عن ه نفحجب أنه فتنته فكانت 
.حجانا المتخاصمين وبين بينه يضع ولا دائما للقضاء ه نف

أنبحد الخصمين بين قضاوْ ت الأول أمربن؛ أحد داود ظنها التي فالفتنة 
عنه نفحجي، أل الأحر، حجة يسمع أن وقبل أحدهما حجة سمع 

ينلأض با فتن أنه يراد أن ويجوز المحراب، الخحمين ور تإلمل أدى مما الناس 
حقيها

أنوالحق العصرانيين، ن للطا وخضع الدين، العلم أئمة على تآفت المؤلف انتد المرصع هذا وفي ١( 
كلامهمنمهم أن علينا والواجب يعدهم، جاء ممن بحقوقهم وأعرف للأنبياء، تعغلينا أشد كانوا اللف 

زلة.أو تحقيق دون لنا يبدو ما بمجرد نرده أن لا 
لأقوالمسردا تقويمهء نظرة . , بالإّسرائيليات القرأن ا'وفسر ت بحثه ش هليار J١مساعد د. الشيخ سرد وتد 

ذلك،فى القواد بعض إن وانتهئ افخنفة، الذون حمد زا ( ٤٣)ءبلغوا الأية، هدْ ر المقرين 

س

الملائكة.من الخصمين أن عان المتقدبن اتفاق الأول! 
المرأة.في كانت داود فتة أن علن ا'ضذهم الثاني: 

القمة.تفاصل في اختلافهم الثالث: 
البوة،مقام من تحف كرتها جهة  ٢٠علمها منهم واحد يستدرك نم تفا في اختلافهم مع الراح: 

الختاخرين.عند وح كما الموية العصمة تخالف أو 
هد.من أقل في يستدركون كانوا أنهم المقام هدا في ويستحضر 
داود.فتة سب في اخلافهم الخامس: 
منكثيرا اصتفاد أنه مع هدا (، ٣٣٨)محن،: المحاس من كان للقصة يوجه صريح انتقاد أول أن المادص: 

انمماد،وكان الروايات، -تن في مشكلة وجود علن نته أنه إلا ذلك في عبارته وقرأ (، ٣١٠>ت: الطبري 
مجملا.لها 

الخمحلبةعلن داود تقدم في الخالة جعل حيث (، ٣٧٠رن: الجماحس نقله القمة في تغتر أول الماح: 
•إلخ•• • نزوحها ند الرجل أن ولمس الرجل، حطة علن 
—. الإسراتيالمارت، في ولا والتابعين، الصحابة من المتقدمين روايات في لا له؛ سند لا ذكر0 الذي وهدا 

٥٥٦



منعليه الله أوجبه بما ويذكره القاصي، يعظ أن للخصم أن الأية وقي 

>،لليصة التصور بهذا تلطيفها فاراد المثكلة، القمة لهذ0 التخريج باب من كان قبله ذكره من يكون وند 
أعلم.والله فقاله، 
-Liaj-1؛إلن الغاج صاحب ية نفي كان خطا'ء أل المرأة أمر عن القصة ف حن في الثاني انتغذ ت الثامن 

المدعي.بقول 
منأحد به يمل لم إذ واضح؛ وئذوذء بالشذوذ، طالب أبي بن مكي عليه حكم الذي هو القول وهدا 
المقدمين.عن للمروى مخالف وهو نل، 

اعتراضهوكان والتجريح، بالشر سبقه لمن تعرض من أسوأ من ءنه~ الله ~عفا الرازي كان ت التاسع 
خلتهإلا ذلك في عنده دليل ولا العصمة، موجب هن.ا وأن عليها، الأمر أل يزعم ودعاوى محخمب، عقلي 
■يدأب 
ذلك!وخلاصة المعاصرون، يه ناثر الرازي انتهجه الذي لوب الأموهذا 
بهاوامحرفوا انمس- طريق س لا العقل طريق من لها ينالهم كان الأنياء ممهة في أمرزا ادعوا أنهم 
فيورد صا شلا . ٠٧١محاب في ص عو ما الخأؤيل إلئ واضطروا الأسا،. ثان ني المقول حمد 

الدمع•ٌءتهل هو سا إّ-ِابل بحم، أحيار 
بعضيعند وقعت، التي المنكلامت، من كثيرا تزيل انموصر حلال من الأنبياء( أمررعص.ان تجلية فإن لذا 
المقدمين.من عليها يمرض من تجد تكاد ولا الأنمار، هذْ مثل ض اعترض من 

فأقول:الموضوع، هزا في الأفكار بعفر أضع ولعلي 
بنصإلا ذلك يوحد ولا ثاء، بما المرملين هؤلاء بملي أن وله رسالته، يجعل حيث أعلم الله !ن ١~ 
للعقل،مخالفته بحجة تأؤيله يجوز ولا بغلاهرْ، أجذ فيهما ثبت ما فإو نبيه، سنة من أو كتابه من 
الثمع.يخاش لا فيما , مرحاللعقل يكون ثم بالسمع، تثبت الأنبياء عصمة إذ الأنبياء، لعصمة أو 

ط!كان فها - يشاء ما يفعل أن به ول المرأة، بنان ربه عن ابملي داود أن وهو واصح، انقصه ومجمل 
الأنياء؟أخاب يخاف مما الابملأ، 

الراسخونثم أنيياوت، نم تحالن، الله هو والأنبياء الملأتكة علز يجرز لا وما يجوز بما الأعلم إن ٢" 
المتقدمن.فيانملمسمالأن٠ة 

ظاهرمحي يقفون = والقاد الرواة من تبعهم من ثم وأناعهم، والتابعض الصحابة من الأثربجن إن ٣" 
المتاثري٠نالمتأحرين بعض عند وتع كما الأنبياء، لمص مصادما يرونه ولا ٠ ويعئلمرنه ورسوله، الله كلام 

الكلام.بعلم العلمي بناثهم في 
اتعقل.ينكرن؛ ما فيها يروا ولم والتقويم، بالقد معه يقفرا لم السابقة الأحبار من يروونه هما بعض إن ٤" 

ولموأمثالها، القصة هذه يروون حيل بعد جيلا تراهم أنت وها هذا، مثل ينكر من أولز لكانوا ؤإلأ 
■علها نكم ص ثقع 

وهمكيف المتاح،ِبمن، بعض يظل كما عقولهم بمجلون لا أنهم ولا حشر، أهل لبرا هؤلاء ثمان 
بحاجةفاتنا كذلك، الأمر كان وإذا الأمور، هذْ مثل من شأنا أفل هو ما عض ضون كانوا الذين 

الأحبار.هده مع العامل في العلمي منهجهم واستجلأء الأمر، هذا إلئ تفلرنا إعادة إلئ 
)عمرو(تقبر. مركز إصداران من الإسراتيليات، في مراحعات وانفلرت المذكور، البحث وانظر 

٥٠٧



يأنفولم بعما، بعفهم يعقل الأول، الزمن في الناس ثان كان وكيلك العدل، 
له!ويقولا الخصمان، يعقله أن ومصطفا٥ الله رسول وهو داود الله نبي 

بالحقبيننا تقضي أن عليك بل تجر، لا والمراد ، ^^^^ و[؟ الي يثنأ 
ومحقه.الحق عين إلى العادل بقفائك أرثدنا * أتم،آلم*رطه، مؤاؤ اق 

منالخصوم ويطلب، الناس، فيه ينناصح الأول، العهد في ذللئ، كان 
مهنة،النقاء صار وفد أما بالحق، بينهم يقضي أن رسولا- كان —ولو اJقاصي 
القانونرعاية تحتج العمل لدللئ، أعديثج فد الأمة، من لهلائ٠ة وفليفة وأصبح 

داود،الله نبي به طولب بمثلما القاصي يهنالبج أن الخصم تهلح يفلا وحمايته، 
المحاكمة،إلئ لئيم الحاصر العصر في القفاة لأحد حمم من ذللث، صدر ولو 

بالقاضي.وتعريما القضاء لحرمة انتهاكا ذللثط واعتبر 

تعدلأن عليك يجن، لاق,اصي يقول أن للخصم يتسع لم المجال كان ؤإذا 
علئالناس على القانون نهلبق أن وعليل؛، أحل.ا، تحابي وألا الخصوم، بين 

إلئوإرثاده القاصي وعقل في الخصوم عن ينويب، أن الديني للواعفل فان السواء؛ 
يقول—تعالئ— الله أن وحسبنا والضلال، الهوى عن به والبعد المواي،، طريق 

بقوله؛السابقة الأية في وصفه الذي وهو المعصوم، النيئ ذلكم وهو داود لنبيه 
ههآ ؤ، حيمة ٢ئjثق، إئا ؤثJاود أا،به، ضأ آلأن دا داود عديأ ؤوآدؤ_ 

عياب،ثهم أش سث؛يل عن بمزذا امحئ، إة أثب ّهز، عن ثميلكا ألهومح، سج ولأ إلى أن؛ين، 
ا-نتناُ_اه.مم ئإ ينا ثي.يد 

سبه يخاطبؤ لا فلماذا المختار، ورسوله المعصوم، لبيه الله لبج ١١٥■٠^ذإل؛إ 
وهلداود؟ لمثثه الله قاله ما لحكامنا نقول أن نهايب، لماذا المنزلة؟ في دونه عم 
التعليم،في الله سنة ذللثج أم منه؟ الحق علئ لبح وأقر منه؟ دينهم علن أحرص هم 

يكون،أن ماينبغي إلئ ويهدينا الطريق، فيه لما يرسم العدل، نشر في ونقنامه 
واجبناوعاتقنا، عاتقه على الملقاة المهمة يفل ويرينا القاضي، واجب، فيرينا 

فيمتكافلة واحثها، أداء في متضامنة الأمة أن لعلم يسمع، أن وواجه الإرشاد، 
صلةبالأحرى صلتها تكون أن الأمة ، طوائفمن طائفة كل وعلئ بمهمتها، القيام 
والعدلالأثخاصر، فوق الحق يكون وأن وتقليل، غش صلة لا ؤإرثاد، نصح 
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غاية.يعدها ليس غاية حقوقهم إلئ الناس ووصول الجمع، بغية 
ئاوي، ألكيئ وعيمحأ ءامإ  ٠٧٢؛لا _>، عؤ بمنم ؤي ألئتت4 ثن َكمل 

منثركة كزنوا إذا الاس من الأعظم راد الفي الشأن أن اك يريك ئإه 
ءامتإائى وإلا بعض على يعفهم يعتدى أن الأحر= الأموال من أو المواشي 

عندمامنهم واحد كل وقوف بلشأنهم شأنهم، ذللث، يكن فلم ألثهصتا؟ا<، محبمبلؤأ 
الإيمانأن نعرف ذللئ، ومن رزق، من له الله م قبما يرصئ وأن له، رم 

يكونوأن بعصا، بعضهم ظلم وين الناس ين يحول أن شأنه من الصالح والعمل 
الشرور.وبين بينهم حاجزا 

والحقوبةالطاعة، ■يلئ بالثواب ؤإيمان إيمان؛الجزاء، فادنه الإيمان أما 

فييقع فان وعدله، بالله مومئا بالموولية، واثئا الرجل دام وما المعمية، على 
قالكما ناينا، إلا منه يقع فلا عاينه، غير علئ ظلمه كان ظلم وإن للناس، ظلمه 

■[ ١٣٠حممرازت ]آل، بمثوركاه< دهم معلوأ تا هل يمبممهأ ^وثم المؤمّنين• شأن في 
منويهلهرها المقوس، يهلءب أن شأنه من فالأن المالح؛ العمل وأما 

منه،وتخيفه بالله، نربهله العبادة لأل المحرمالت،؛ وبين يتها ويحول ث،، الخب
الإيمان،وينمي العفوة، يثبن، المالح فالعمل وعلانيته، سره في يخشاه وتجعله 
منقوصة،غير كاملة وظيفته ويودي المرجوة، لمرته فيثمر المالح، الغذ.اء ويعّقليه 

المالح.والعمل الصحح، الإيمان عن لاّمّومن غنى ولا 
بعملهم،إيمانهم قرن إلا بالجنة المؤمنين يعد لم الكريم القرآن ترى ولدللثإ 

مؤمنؤهو أنى أر لتنقر تن منيما عيل ؤس محالغا عملا ة القيل. مع واشترط 
إJاألمتلح،تإ ؤعملؤأ ءام.وأ آك.مى ؤ.])؛ وقال؛ [، ٩٧]النحل; ءلإ_تتيم عبوة هتثنيثم 

لم'كانت، ايثتلحتت 3ماوأ ءامؤأ أهغ ؤءة '٣[، ]الكهف; عملاه لمن من ثر شع لا 
ئاؤ)_ؤذ' بقوله; ويثير وكثير، كثير ذللئ، وغير [، ١٠٧،; ]١^٠٥نزلاه أكردريُ، جقت 
بحجانفي قليل الصالح بالممل الإيمان يقرن الأى ، الصنفنللث< أن إلئ ئإه 

الأخر.الأصناف، 

وظنوابعنوانه، اك؛ن من واكتفوا باسمه، الإيمان من قنعوا الدين أكثر وما 
مؤمنينهم أنفمون يداموا وما حقائق، على لا أمحماء، عالي يحاسبهم الله أن 
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القوس،لهم زيننا ما \ذط\ء[ت في وليقمروا ثاروا، ما المن؛كراانإ من فليعطوا 
اخرجنأمن حير وهي ه، محمد أمة من بانهم هم أنفيخد-كوا أل أكثر وما 

غيرإلئ الله؛ رحمن من يياص لا ان الأنوأد الرحمة، واسع الله وبأن للناس، 
منالخثتف آنز ؛(^؛ ٠١ولا أماِتةم ؤلإس ابطل• به أريد الن■ى الحق ٌن ذلك 
منبمثل دنت . قهرا وثُ وِؤا اس دون ين آم نجد دلا ج، بجر سوءا سل، 

.مما بملثتون ولا آثجنت ين-ئلون هأوكاق، موثن وئد أيق أؤ دمحقر ين اكبلغت 
أثننا،ئو ■صعا إ؛ثمن يلأ وآثنح محيس وئد ِث وجهم أملم يس دنثا أنس دس 

لاو_اء:لجؤه امن 
إلؤإة آم سع . ؤأداب يقيا محجر وبأ ناسعثر تقه أثما داود ؤونل0 

ثثاُسه.ونس لزلق ءنَذا 
ولمجردالخصمين، أمر في واختبره ادتالآْ قد الله أل داود ظن علئ غلب 

معاملةلربه معاملته تكون أن ينبغي الإنسان أن ليرينا ربه استغفر الغلن ذلك 
بالكفما الخءلا، يقلن أن ربه يستغفر لأن يكفي وأنه والحذر، الاحتياط امها أم

هدهأن ويفلهر ونهيه؟ أمره على وخرج عماه فد أنه ويحلم الزلة، يتيقن بمن 
بالغلن.التعسر حكمة 

هيبل الجلي، الواضح ا من ت، ليالمالة فال أحرى• جهة ومن 
مظنونةأنها وْع بهاج مقطوّء لا مفلنونة إدا فالفتنة للخاصة، يع أن شأنه من خطأ 

اللهفغفر ربه إلن رجع ؤوأئار_،ه راكعا وخر ربه فاستغفر داود، بها يرضر لم 
الأخرة.في المرجع وحسن الحظوة الله عند له وإن ذنتا، ظنه ما له 

ألهؤئئبج وي إني النا;بم ه ^ ١٥ؤ، جيمه زنعاقق، إsا ؤدداو>د )ه( 
يؤمئإ يما مديد عدادِ، اثم ثثه_ل عن صئل اؤ؛ث إة أثب ّهفي هن محئث 

الناس،بين يحكم كيف له وتعليم داود، لنييه —تعالى" الله من ين، تال• أذثاد،ه. 
عفليم،أمر إليه يلقيه ما أن إلئ ليلفته ؤينداو>ده بقوله أولا ذ~اد'يه بينهم، ويقضي 

خليفةصثرناك أي أأديأ_اه<، ق حلمة ■بحتننك اؤ؛إدا • يقول ثم له يتنبه أن يجب 
منصسقلئ، لمن خليفة جعلناك أو الإصلاح، وتنشر العدل تقيم أرصه، في الله عن 

..اجدااى: )١( 



علئالملقاة للمهمة بهنطن أن حليفة الله جعله بمن وجدير ذلك، في الأنبياء 
اللاتقة.العناية بها ويعتئ عاتقه، 

عمارةفي ~تعالئ~ الله عن نائب أنه ه نفمن يشعر بمن جدير إنه نعم 
المنصبوهدا الكبير، المركز ذلك يقدر أن الناس، مصالح على والقتام الأيمن، 
عداJلقاة المزولة مقدار ؤإلن مراكزهم، إلئ مملنوا الاس أن ولو الجلل، 
يريد- -تعالئ الله وكأو الثهواُت،، عليهم تغلب ولم عمل، في فرطوا ما عاتقهم 

نصبذلك، يضع أن دائما ينبغي وأنه واجبه، إلئ الحاكم لفن، طريق إلئ ينبهنا أن 
الث٠هلءل.س له وحماية التقصير، س له وقاية ذللث، ليكون عينيه 

يحكمأن يأمره . ١^^ ّهز، عن ئتْمهث ألهيئ ثبع >/؛* إني افاثو1 ي، ؤة-ثإ 
فىوخليفته الأمين رسوله وهو ذلك،، فى الله عن حليفة لأئه بالحق؛ الماس بين 

لكانالحق بغير الماس بي،ن وحكم شعل أئه فرض لو داود ؤإن الناس، بين الحكم 
الذيوالحق عنه، ب، ونائحليفته لأئه وربه؛ دينه على الماس لعلعن مدعاة ذلك، 

بحثهإلئ يحتناج لا صريحا الحق يكون وقد الباطل، مقابل إليه الله يدعو 
وجهفيها يتضح لم اجتهادية أمور فير الناس بين الحكم يكون وند تمحيص، أو 

الحق.

كانفان الحق، أنه يعتقد بما الماس ببن يحكم أن القاصي علئ والواجب 
فىواجتهد الحق، تعرف، فى ومعه بدل اجتهاديا كان ؤإن تبعه، واضحا الحق 

فيله وقع كما مأجور، محذور فهو ذلك، ؛*؛- أحطأ وإذا الصواب، إلئ الوصول 
فاهلكته.الحرين، في انتشرت، الي الغنم قمة 

بمافحكم الغنم، صاحب، علئ الزيع لمهاح-—، بمجيج فيما فقهو داود اجتهد 
الصواب؛هو سليمان حكم وكان آخر، حكما فحكم سليمان اجتهد ثم رأى، 

فيتقدم ك٠ا رعدتأه، حكآ ءابنا و>==غلأ نثس ؤممه٠نننا يقول —تعاائ- الله لأف 
القصة.س الأنبياء محورة 

الحادثةفى الموفق هو ليمان كان وإن داود، نبيه عير -تعالئ- فالله 
أعطاهماأي؛ ١ وعلما حكما آتاهم بأئه وسليمان داود من لكل ونهد المذكورة، 

بذلأنه به وحخطئه، في معذور المجتهد أن نعلم ومنه الحكم، على مقدرة 
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.به الله يكلمه الذي وهو ومعه، في ما وذلك الحق، إلئ الوصول في ءلاةته 
فيأحد ينلئح لم الذي المنصوص بالحق يحكمون والحكام القضاة وكذلك 

نزاع،أو حيل فيها ليس بدهية المسألة كانت إذا في لهم عذر ولا حقته، 
النفلر،وجهة فيها تختاف التي الاجتهادية ائل المأما الأنفنار؛ فيها تنتبه ولم 

والهوى،الشهوة عن بعيدا بريئا بحثا يبحثوها أن فعليهم مختلفة، أحكاما وتحتمل 
؛أحهلوواأم أصابوا ذللئ، بحد عليهم ء ومحوا أحكامهم، يصدرون الثحثح بحد ثم 

•واجب ص علهم ما أدوا لأئهم 
تابعايكون أن داود نبيه الله ينهي ه. أثم سبيل ص سقث ألهؤكا ئبج 

الحقيخالف، ممِا إليه وتميل النفس تهواه ما والهوتم،• وحكمه، قفانه في للهوى 
لهمّاهوى كان أو عليه، أو له للمحكوم أو للحاكم هوى كان محواء والصواب،، 

الرسل،حاتم به الله وعقل بل داود، بنبيه خاصا الوعفلّ ذللث، بكن ولم معا، 
تتميص ينتزك آن وانئنئن| ثيغ ولا أثم أزل ينم ا-ذ،ثمأ فة-الت 

[.٤٩]اّئدو: أس ود تنآ 
ولاأثه ١،؛،؛، ِءآ ٢لن١ير^ بهز لثكأ ألص آلكثتج إللئ، أزتآ إنا ؤ ت ويقوو 

غثدلولا . قبمعا عفورا َكالا أئه إلى أثأ وآسني .١ حم لاحلسي( ذُ( 
،[ ١  ٠٧-١ ٠ ٠ ا»: لاوأيناه -مانا َكان تن نحث لا أثن إة أسئم ءئثامدا أق-!ك عن 
يىبآءث ئثا ئبع ولا أس ود يتآ بنهر وة-تهءفم ت الئ- عت- ال وف

[.٤٨]اوامم.أ: ه الحي 

كانت،محواء الله أراه بما الناس بين يحكم أن محمدا نبيه أمر فد فتراه 
الأمورفإف اجتهاده؛ حلريق من كانت أو له عرفه الذي الحق ببيان الأراء 

أراهفما عليها، تبني التي وأصولها ؤلريقها وعرفه إياها، الله أرّاْ ند الاجتهادية 
يخاصمأن — -تعالي الله ونهاه الاجتهادي، والحق الصريح الحق من أعم الله 

كماوالمسوق، بالعصيان هم أنفيختانون الذين عن يجادل وأن حائز، لأجل 
الحق.محن حاءه عمّا تلويه التي القوم أهواء أحكامه في يتح أن نهاه 

قالفقد ١)^(^<، سع ه إلي أتامحى ج ء؛ؤةنإإ داود: الله لنبي قال فاذ! 
و..محمد لنبيه ذلك، مثل 
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تيقول إي حكاما؛ كانوا إذا بالعدل يحكموا أن المؤمنين ، lUIيامر وكذلك 
،عذكوأ آن أقا؛ى يثق ثةت،ر نايا ^١ ٠١إلآ أويض ودوا آن حجأ أثت ٠^^ 

[؛٥٨اء: ]الم< ١٤١^؛^سمنا كال أثن إل يء سلكِ فيا أثن ؤالأ بقوله؛ ذلك يعقب ثم 
الناسأمر وأن علينا، نعود مملحة هو العدل من الحكام به يامر ما أن ليرينا 

فيالعدالة من ومياج القضاء، من عاصم للأمة يكن لم فإذا بدونه، يتظم لا 
وكثرالموصى، فيها وسادت نقنامها، واعتل أمرها، احتل الحاكمين، أشخاص 

عنه،يخرج لمن بتهديده الأمر ذللخ، بحم، نم الجرائم، وانتثرت ال، الففيها 
بم>؛رايم.عنا كاف أثن ؤا>؛ ؛ ؛مول، إذ يرعاْ؛ لا لمن ووعيده 

 C*[( أنصاحبه يقود الذي الهوى ثان من أن يرينا آقوه ميل عن
الصواب.وبين بينه هيحول الحق، عن يعميه 

يعنهولا ربه، هداية عن ويعرض وحكمه، قفائه في هوام بنبع يمن وجدير 
يضلأن ميوله، ويرخي شهوته، إلئ يصل أن همه بل الحق، إلئ يصل أن 

الحمحا-عن وبمس الْلربجا، 
ثدييعياب تهم أس تثنمل عن تملن اق؛ن >ؤإل ت بقوله القالين مغبة بثن ثم 

تركهأي فيه؛ الله يحامبهم الن.ي اليوم يانهم بنأي' اياباه، لجم تؤأ بما 
ئزآثت ئمأ ه ذلإبجإ وولأ ; Jliكما الموسي، كالشيء فلهر؛ا ورآءهم 

عنلمس ؤومأ ال؛ قا وكم[، ١٩]الحشر؛ .ه آلئنستون هم ؤكلث، أنقسم 
حثمدىلم رر_، هال . أش المثمن يور جبمث—رْ فتكا معيشة إر ؤأ 

؛أا-\"أا[.]طه: محتىه< اؤر ةثِش ثنتآ ؛١^١ آثث، كذيك ٠ال .I تملأ َمحت ثمو أنن 
كالشيءالمتروك وجعل والترك، الإهمال هو المواضع ^٠ كل فالنسيان 

له.يهتم ولا ، به يعبأ فلا ينسى أن شأنه من الذي 
الناسفيه يحاسب الذي اليوم لذلك الذاكر أن أحرى ناحيه من الأيه وتريك 

اللهمن الخوف عليه يغلهسا بل الهوى، يتملكه ولا الشهوة، عليه تطغئ لا 
حدثتهوإذا قضائه، علئ محاسبه الله أن ذكر الناس بين ضن فإذا منه، والخشية 

نياتهعلئ مهللمر بعمله، بصير لقوله سمع وأنه عليه، الله سلطان تذكر بفللم نفسه 
إذايفللموا لا حتن الحساب يوم دائما الناس يذكر بمن لنا وْن قلبه، وحطرات 
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.عاهدواإدا يغدروا ولا قدروا، إذا يبطشوا ولا ائتمنوا، إذا يخونوا ولا حكموا، 

قلوبهمْن ويننع ، وحكامنا قضاتنا نفوس قي العقيدة هده يضع بمن لنا من 
والنفوذ.لسلهلان ١ لأصحاب والتزلف، الجاه وحب، عليه، والحرصر المال، حب، 

والإنصاف،العدالة حب< وإشرابهم المبادئ، هده على القضاة بتربية لنا من 
بدللثحلنا من الباطل، وأنصار للباطل واحتقارهم الحق، وأهل ليحق وإكبارهم 

ومجالسالوعظ.، عن بعيدين فتراهم المواعقل، وبين القضاة بين حيل وقد كله 
طانهمؤإذا يجيبون، لا والجماعا^، النمع إلز الله دعاهم إذا التذكير، 

أماكنفي للوعقد محاضران، عمل في الوعاظ أحد وإذا يودون، لا بالملوان، 
يقرؤون.لا بالصحفح نشروها ؤإذا يحضرون، لا صالحة 

دينباد الناس أمر يستقيم لا بح، صعوالعلاج مشكل، لأمر ا إف نعم؛ 
أعدالذق والقانون له، ينقادون ومبدأ عنها، يصدرون وعقيدة عليهم، يهيمن 
يعاقباالذي القانون هو وها وتأديبهم، لردعهم يكفي، لا الهوى من القضاة لحماية 
بجبٌا كل، القاصي، يود لم ذللث< ومع العالم، مماللئ، في قائم والمرتشي الراشي 

بماقدسيته وينتهكون سمعته، يلوثون س العالم في القضاء أسرة في ويوحد عليه، 
مرض.من قلوبهم في وما شهوة، س نفوسهم في 

اءبالتالمريض ففيهم وشهواتهم، أهوائهم في يتفاوتون القضاة وتجد 
يلدبن يرشيه من السوء سماسرة من يجد القضاة من الصنف وذلكح وجمالهن، 

الأبية،النفوس لها تتنقزر بأمالبب الناحية، هده من سهوته وينع القذر، الطريق 
بجمعلمريضل ا ومنهم والمكيفات، لحمور با المريفر ومنهم الكرامة، لها وتضح 
٠ومنهم ومنهم، بالقمار، المريفر ومنهم عليه، والحصول، المال 

ذلكإلئ لموء ا سماسرة أو القضايا أرباب بها يتقدم الشهوات هذه وكل 
الحكم.في ولخصلحتهم القضاء، في صمهم في ليكونوا الحكم، من الصنف 

لهممن ويتخوف الليلة، يخنئ حيانا، يكون أن القاضى أمراص وأحق 
أمره،اضطرب عليه سلهنان صاحب من توصية بلغه إذا المؤع ذلك سيهلرة عليه 

ماالله خوف من فيه يكون وند لأسداس، أحماسا يضرب وأحد نذلامه، واحتل 
الضعفعليه يغلب ومحي الرئيس، ياثارة يبار لا ويجعل الشجاعة، على يحمله 



وبذرينفسه، عن بذلك يدفع بأنه المعاذير ه لنفويتلص طلب، ما إلئ فيجيبه 
القوممع يستر أن فى له الخير أل الشيه1ان له فيزين ^١ يكون وفد مصلحته، عن 

الجهادذلك بعد والمعصوم فصل، أو بابعاد يضهلهدوْ لا حنئ صاروا، حسث، 
.وحففله الله عصمة مى الثر= ووانع الخير وانع بين والمشادة القلويل، 

اللجوءفي العذر ه لفؤيرى القضاة، بعضر إليه يلجا الجبن من نؤع وهناك 
أنهو حق• من علته ما وأدى العدالة، أرضى قد الأملوم—، يذلك، أنه ويقلن إليه، 

المنغلورة،القضية في خاصا ميلا الحاصرة لطة للمأن بحيي من القاصي يحر 
يصدمها،أن ولا الاتجاه، ذللث، فى يجاريها أن يريد لا وهو معينا، وانجائا 

*غيره ينفلرها كى القضية من التخلقس إلئ فيعمي 

بمافيها يقضي ه محوفإليه ند تمن أل إ ءرفأنه لو حن تخلقس وهو 
الليلة،تحبه بما فيها يقضي رجل إلى ني متأئها يعلم وهو أما الحق، يتهللبه 
وإعدادالفللم، في له ونمير الإثم، في للقاضي ئريلث، فنللثإ أراديت،، كما ويتجه 

.بريء أنه ظن ؤإن العمل، ؛ذللثح آثم فهو الفساد، 
ينولأ0بل عابثين، لقفاة القضايا من النؤع ذللثح يترك ألا عليه والواجب 

ماتهللع، لما جهد اللعب، وبين القضية بين ؤيحول، يرى، بما فيه ويقضي بنفسه، 
واجه.أمام مؤولا أو القانون، أمام مدينا يجعله لا للقضية نفلره دام 

أي~تحالئ~ الله من ابتادء وهى شاقة، مهمة القضاء فمهمة الجملة وعلى 
الذيالحاضر العهد في سئما ولا الاختبار، أنواع بكل للقاضي واختبار ابتلاء، 

لهويلوح ، بالمال، له ؤيلوح ، اء يالنله يلوح ط ثتئ بنهوات للقاضي فيه يلوح 
إلئبالقضاء الله يهتم أن غريبا يكن فلم ، ذللث، إلئ وما والترقيايتط، لدرجاُن، با 

نبيهؤيحظ الهوى، اتباع من ويحذره ترى، بما داود نبيه فيه ؤيعفل الحد، ذللثح 
مجاهدفيه والمعصوم خعلير، حد فالأمر داود، نبيه وعقل مما بأكثر ه محمدا 

الكثير.الشيء الأجر من يسنحق الله ميل فى 
بينبالقضاء الكريم القرآن عناية على القارئ أطننت أن بعد رأيت وقد )٧( 

موسئلأبي القضاء في عمر بكتابي البحث أحتم أن ذلك في داود ووعظه الناس 
القاصي.وشريح الشعري 
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موسىُأ*أبي الركتأيم 

قبمآقِأووأمحئ

!ليك؛أدلزأى إذا فافهم ، ومنةمحكمة، فريضة القضاء فإن بعدت أما 
حئووجهك، ك، مجلفي الماس بجن أ آسل له، نفاد لا بمض تكلم ينفع لا نإيه 

منعلئ والبينة جورك، من صعيف، يخاف، ولا حينلث، في شريفا يطمع لا 
أحلصلحا إلا لمين، المين جائز والملح أنكر، من عش واليمن ادعئ، 
نفك،فيه راجعن، بالأمس فضته قضاء بمنعك، ولا حائلا، حزم أو حراما 

منحير الحق ومراجعة قديم، الحق فإن عنه، ترجع أن لرشدك فيه وهدينا 
فييلغك، لم مما صدرك في يتلجلج ما عند الفهم الفهم الماطل، في الممادى 

ُ..الني منة في ولا المه، مماب، 
إلئأحبها إلئ اعمد ثم ذللث،، عند الأمور وقى الأشباه، أو الأمثال، اعرف 

ينتهي، أمدار ينه أو غابا، حما للمدعي واجعل ترى، فيما بالحق وأثجهها الله 

مضيوانظر; (، ٢٠٢)•ا/الكرى: في دائبيهفي (، ٧٧٠)أ/المدث: تاريخ في شب ابن رواْ )١( 
)أ/ما-ا(.)أ/هها(, المرض: اعلأم في المم ابن نرس وفد (. ٤٣٦/٢)كشر: لأي الفاروق. 

)عمرو(منيرر - ط 

.الأم لك رفع )٢( 
وار.اعدل )٢( 

فليك.)٤( 

بمرذد.)٥( 

.محدوداوقتا )٦( 
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أنفنذلك فإن ، ء لمتما ١ عليه وجهت ؤإلأ بحفه، له أحدت بينته أحضر فإن إليه، 
العذر.في وأبلغ للعمى، وأجلى للشك، 

عليهمجربا أو حد، في مجلودا إلا ، علىبعضهم عدول لمون الم
ودرأالسرائر، منكم تولئ قد الله فإن قرابة، أو ولاء في ظنيئا أو زور، شهادة 
فيللخصوم والتنكر بالناس، والنادي والضجر، القلق إياك نم بالشبهات، عنكم 

نيهيخلص من فإنه الذخر، بها ويحن الأحر، بها الله يوجب التي الحق مواطن 
الناس،وبين بينه ما الله يكفه نفسه على ولو وتعالى" "بارك الله وبين بينه فيما 
■واللام فعله، وأبدى ، متره الله هتك منه حلاقه الله يعلم بما للناس ترين ومن 

ثراية.أو ولاء سب متهما زا( 
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االقاضير لشريح يكتابه 

الرحال،عنه يلفتك ولا به فاقض الله كتاب فى شيء جاءك فإذا بعد; أما 
فإنبها، قاص الله. رسول سنة فانظر الله؛ كاب في ليس أمر حاءك فإن 

فيهيتكلم ولم الله، رسول من سنة فيه يكن ولم الله، كتاب في ليس أمر جاءك 
ؤإنفتقدم، وتقدم رأيك تجتهد أن شنت إن سنت، الأمرين أي فاحتر قبلكً أحد 

)اه(لى.لك. خيرا إلا التأخير أرى ولا فتأخر، •اخر أن شئن، 
َةنحأمتل َكظ أك 'ظن ذه ثلأ جنا نثا نألاه الثآ؛ ثكا ءؤنث١ )٨( 

١لحسمابيحاسبون وأنهم صحيله، عن القالين لجزاء الله عرحم لما آزره. ين 
وماوالأرضر الماء يخلق لم أنه بييان ذللثج عشبه ابء المحيوم يانهم بنالشديد 
ومصالح،لحكم أوحيهما بل والغرض، الحكمة عن بعيدا باحللأ خلفا بينهما 
الأحلة1تهئا ما . ؛؛^١ وما وإلآرآس ألثني، -أ}تإآ ■' ه ولقكوهو 

الإدنا نأ0لإ مثا آث1 وفول: [، ٣٩، ٣٨]ال-عحان: يألص4 
ألخقؤرهآذ-رم، محيق هو إلا إلثم لا ألحمر ألمف، أثث ئتئئ . مبمحمث 

وأنالخلق، ذللث، في عابئا الناس يخلق أن ننزْ أي؛ [، ١١٦، ١١٠
لهمياكون لا ثم ،، الضعيفالقوى ويفللم بعضر، عني، بعضهم يعتدي مدى يتركهم 

ثر.أو محير من قدم ما علئ أحل. كل فيها يحاب الحياة، هل.ه وراء حياة 
يمكنولا الحكمة، به تقضى أمر لاخرة ا في الجزاء أف نعرف ذللئ، ومن 

)يرو:)•\إا<\\(. ١^^: في دالمهقي (. ٢٢٩٩)•الممف: في ب أي ابن يرام )١( 
عم.تاريخ في ثامر أشهِ اظ )٢( 
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بينهما،وما وأرض، ّماء من الواسع الخلق ذلك الناس أن حكيم لإله 
القويفيها ينقلب الفعل، الميزان فيها بوضع حياة للناس يجعل لا ثم فيهما، رما 

•ال الفكفة على الصالح العمل كفة فيها وترحح قويا، والضعف صعيئا، 
هناكبان الإنسان آمن ومتئ المصلحة، وتتعللبه الحكمة، تقضيه ما ذلك 

حنةوهناك وعقاب، تواب محاك يكون أن ذلك لوازم من كان حكلما= iادنا إليا 
المسيء.والمحن والعاصي، المهلح بين الفرق وهاك ونار، 

فيالجزاء إنكار ١لإثارةإلئ آتاره ين َةروأ هآ ميت كمحأ أقه ؤن'لف،>!( 
كفروا،الذين ظن هو الزعم ذللئ، أن وبيان الحياة، ؛تللثج الإيمان وعدم الآحر0، 
وأجدادهم،آبائهم عن توارثوه قول، هو بل دليل، علئ يص لم لأيه ظنا؛ وسماه 

والجزاء.البعث، إنكارهم سّح أي■ أناره، ين َةررأ ^!١؛، قال؛ نم 
الممنمعز آم أ/ما ؟، َةلتصدتي ألثتيضن، ؤءلمؤإ  ١٣٠١،أدير تنز ^١^ 
يقولكما الجزاء بعلل لو أئه ت والمراد الإنكار، به يراد استفهام . َةلمئاره 
سوىومن وفجر، واتقئ د، وأفأصلح من أحوال الله عند لامتوُتح الكافرون 

•مجيرا علوا ذللئح عن الله — —تعالئ حكيما، يكن ولم سفيها كان بينهم 
الناس،يحاب بان يقضيان والحكمة الميل صفة أن إلئ تالفتنا والأية 

اللهأسماء مذلاهر من مفلهر الحق فالجزاء عمله، وضعه حيث، أحد كل ويوضع 
وحكمته.الله عدل آثار س وأر وصفاته، 

يدحلأن - -تحالئ الله علئ يجوز إنه ت يقول من إلئ إشارة لأية ا وفي 
كانولو الجنة عماه س يدحل أن عليه ؤيجوز رسولا، كان ولو النار طاعه أس 

كتب،عن عمانيهم ياحذون أئهم فيه ولموا الذي ^٥١١ ١١هذا في والسب، ، مشركا 
الناسبين المشهورة الكلام كتب، تعرض ولم —تحالملر—، الله كتاب عن لا الكلام 

وسعة~تعالى~ الله ندرة لخموم عرضت كانت، وإن والميل، الحكمة صفتي إلئ 
قدأنه على القول، ذللئ، بعض دون الصفايت، ببعض الإيمان آثار س فكان مشيئته، 

ينسئأن جواز إلئ يؤدتم، لأنه الجواز، ذللث، عليهم أنكر من المتكلمين في وحد 
كماحكمته عن Jتجند أن الله علئ ومحال عدله، وييع حكمته، ~تعالئ~ الله 

~الله نول لذلك ويدل مشيثته، أو محيرته في نمص له يعرض أن عليه يستحيل 
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[.٣٦، ٣٠]الخالم: مم، هن تا . َةأملأ أص ويج؛ تعاد-: 
وت بقوله يعقب نم ا لمجرم با الملم يسوي أن أولا عليهم ينكر 

ئمللانكار، إعادة المعنئ في وهو وعدله، الله حكمه تنسون جعلكم شيء أي* 
ؤإذاكالمجرم، ١كلم يجعل الله بأن حكمهم من تعجب عه^وذكااه ؤؤنن قال! 
ولمالاس، بين العدل لإقامة إلا للجزاء يونا للناس يجعل لم -تعاد- الاه كان 

والمجرم،لم المبين السوية مص في تركهم لأف جزاء؛ بدون يدعهم أن يرض 
ويقم،الناص يحاسب أن ~تعالئ~ الله على نجوز فكين، والخفي، والخملح 

حزاء؟هناك ليس أنه فرض علئ ه نفعلئ أنكره الذي الموقف ذلك منهم 
فيتركهمسلبتا، موقئا حلفه من يقف أن لنمه يرنحر لم ~تعالئ~ فالله 

بينتسوية وفيه والمحكمة، للعدل مناف المسلبى الوقف ذلك لأف حزاء؛ بلا 
ويحاسبإيجابثا، موقنا خلقه من الله يقف أن يرصى فكيف والمسيء، الخحسآت 

الحكمة.عن بعيدة وقاعدة عادل، غير أسامر على النامر 
والدليلالبرهان أقام —تعالي— الله أن عر تدلنا إف القول؛ وحملة 

للحكمة،منافي، ذللثs وأن سدى، يتركهم ولم عبثا، الماس يخلز لم أئه علن 
تسويةذلك لكان جزاء هناك يكن لم ولو الحياة، هده وراء حياة عن لهم غنى ولا 
تدلوهي ذلك، عن الله -تعالي- والخفي، والخملح والهليب، الخثبنؤ بين 

يقف،ثم ط الناس يحاسب، أن عليه يجوز —تعار— الله أن امتحالة علي بالمحوى 
يحامبهم.لم هو إذا لنمه يرصه لم الذي الموقف منيم 

يكونوأن الماس، الله يحاسب أن والخيل الحكمة مقتضي أن نعرف ومنه 
آلقينمهلورّ آكسعل آدوؤن الإنصاف! وأٌساس الخيل قاعدة علئ حسابهم 

 sثاوقى يها أثنا حردل ثى بجثو يثمثاد ءكاُنث ذق ثنة' ئص ظنم »؛
[.٤٧]الأتاء: ه شبمت 

ذاهأي: ا'لأف4، ١^١ ح ص ه' تزق ١؟^، أزلت ؤ;قث )٩( 
الماسمائة ملماته في بحمل لأته والخير؛ ١^ كثير إلماك أونلاْ كتاب 

منللغاية بيان تاتتدء؛ا< ءاؤثثموأ والأحرة انمjيا حيرى إلئ وJرشالهم وهاواوت.هم، 
ووعيداوعد من إليه نؤول فيما والفلر آياته في التفكجر وهو الكتايبح، ذللثج 
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ينزلهلم وكذلك  tJbjLwjjتمائم لنجعله ~وعالئ~ الله ينزله ولم وترهب، وترغيب 
للدكرى،أنزله للعنلة، أنزله ؤإئما الموتئ، بين وتنشره القبور، على لنقرأه 

فيلهم إماما يتحدونه ولا المواقف، هذه القرآن من يقفون داموا ما والمسلمون 
وتعاليمه.إرشاده في لهم وناثدا  ٠٠ونهيه أمره 

لهميرجى ولا فانمة، لهم تقوم فلا الحال ذللث، على لمون المدام ما 
داود،لقصة ذكره من الغاية هي هذه لأل الجمالة؛ بهذه داود قصة حم وند حياة، 

أنزلهالذي الكتاب ذك أف ذلك فوق وفتها ذلك، يعرف السورة أول يقرأ والذي 
فيدل وأحكام، حكم من حواه وما معان، من فيه ما الناس ليتيبر مباركا الله 

هوالجزاء ذلك وأن بد، ولا واقع الأجرة في الله جزاء أل على وتفصيله جملته 
أي•العقول؛ أصحاب أي• ألأكاه، ؤلؤا وؤهتدقر ونوله• حكيم، عادل جزاء 

ألغوافد عنه المعرصين أن إلى يلفتا وهو فيه، بما وينتفحوا الكتاب بذللث، ليتعغلوا 
ومواهبهم.أسماعهم عطلوا كما عقولهم، 

ينفقأو ثنع كآ ج ت فيها يصهلرحون وهم يقولون جهنم أهل إلئ ترى ألا 
[.١١، ١٠ت ؛، JLlUJi]آلتعيره غئثحنب ئسحها يدتمم فاعئفؤأ التعتر سمثب ؤآ ه ثا 

باسماعهموانتفحوا عقولهم، حكموا الذين هم بالقرآن ينتممون فالذين 
همنعم من منحهم وما حواس، من الله وهجهم ما عثللوا والذين وأبصارهم، 

يه.والاهتداء بالقرآن الانتفاع حرموا الذين 
بتأويله،ليم علم لا ن، وصبيا عبيد القرال قرأ فد ءا ت الحسن عن ورد وقد 

القرآنقرأت لقد والله ت ليقول أحدهم إل حى حدوده، وصيعوا حروفه، وحففلوا 
حالقفى أير عليه للقرآن يرى ما كله، أسقهله والله وقد حرنا، منه أسقطت، فما 
بالحكماءهرلأء ما والله ا حدوده ؤإصاعة حروفه بحفظ هو ما والله عمل، ولا 
)اه(لا،.هؤلأء« مثل في الك أكثر لا الززعأ;؛ ولا 

عالملا الدين والصبيان، المجد أولئك هم اليوم لمين المأم أل ويظهر 
نمدشكله عن حافظوا ؤإن حدوده، ضيعوا ففد حروفه حفظوا إن بتأويله، لهم 

واللهأحدهم\ قال ؤإن معانيه، أغفلوا فقد ألفاظه حدقوا ؤإن جوهره، في فرطوا 

)صري(؛(. TT/T)لمدينمهور: والضر، (، ٢٦٣)■T/الرزاق: همد سف )١( 
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حلقهفى أثر عليه للقرآن يرى ما كله، أسقهله فقد واحدا حرما منه أسقف، ما 
الحسنم أفوفد حدود، إصاعة مع حروف حففل لت المسألة فان عمل، أو 
مثلالناس في يكثر ألا الله ودعا الشر، عن وزعة ولا ء يحكما هم ما هؤلاء أو 

.هؤلاء 

يقولوهو هدا زماننا في القراء طائمه إلى ينظر كان الحن وكان 
تكلمته 

دار١لصييتة١١عرفوا الدين سئما ولا ١لهلاثفه، هذه أحوال على يهللع من ؤإن 
يدعونتراهم القرآن، منه يتبرأ ما الدميمة والير0 ء الي الخلق من منهم يرى 

وهمالله حرم ما ترك وإلى حلما، الناس أمحوأ وهم الخلق حن إلئ الناس 
إلئالناس يدعون ، نقونا الناس أسوأ وهم والرصا لقناعة ١ ؤإلى ج فيه ون منغم

يتجاوزلا الله كتاب يتلون ط فلبا المامحم أفي وهم محنه والخشية الله من الخوف 
والعقلة،للهداية يفرووْ لم فإنهم عجب ولا قلوبهم، إلئ يصل ولم حناجرهم، 

والكب.للملرب يقرؤونه ؤإئما 
ليكوننزل ؤإئما الحضور، به نفكه أو الامعين، به لملرب القرآن نزل وما 

دينهميملحون كيف منه ويتعلمون عدون، يكيف به يحرفون للناس، رماتا 
ماالقرآن ؤإو حمومهم، علئ وينتصرون أعيانهم، علق يعتزون وكف ودنياهم، 

وتفهمألفاظه، دراسة فبل معانيه دراسة على عكف، لأيه إلا الصالح محلفنا به سعد 
لأية١ االكن|تا ت المؤمنين أمهات إحدى عن ورد كما كلماته، حدق قبل أعراصه 

١١١ألفاظهانحفغل أن فل وحرامها حلالها فنعرف علينا تنزل 
فيبه وللعمل منه، الغرض وفقه كتابهم، لحفغل المسلمين وفق اللهم 

القصعق ومن سعادة، إل شقاء من حالهم يتبدل حئ ودولهم وبيوتهم هم أنف
٠قوة 

عيناالله نص أن بعد ■ إثه! ألمن نمم نثس لداؤرد ( ١٠)

.بها يتعيشون حرفة القرآن تراءة انحدرا الذين )١( 

والإيمان،(، ٣٨٠)م/ ؛ الرزاق، عبد ، مهنغانظر! والتابعين، الصحابة من عدد عن المعن هدا ورد )٢( 
)عمرو((. rT\/l)_:لأبن 
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هبةوأنها الهبة هذه قيمة عرفا ثم صسليمان، لداود وهب أنه عرفا داود، قصة 
ءؤإثه7ت بقوله دلك عقب ثم مسليمان، أي• ، العجده ^*٠٠٢ ت فقال عظيمة، 

فيأباه ينبه فهو داود، أبيه حال هو كما ~تعالن~ الله إلئ رجاع أي؛ أواب،؟ا<، 
له.الله مدح لب بنان وص التقوى، 

درعن ظو نق أنبئ إلإ ثمال .ا أن؛اد ألقشث ءيب عؤس ؤءاد 
^إد^كلمة وأ'لآغغثافيه. الئوق سئا قغى قق ردو،نا .١ 'ألجاب مامث حئ رن، 

الجبال،الصافات فيه علميه عرض الذي الوف، اذكر أيأ لمحذوف؛ فلرف 
عادةهي كما عليه الحياد الخيل عرض قصة وهي القصة، هده يذكر أو والمراد 
قيمتها؛ليتعرفوا نها تعرض ويالقوة، مظاهر من عندهم بما وهتموو< الدين الملوك 
—تعالئ—،الله قفل مظاهر من ا ومغلهن لها، تفقدا الأسنعراض ذلك ليكون 
الخيل.فيه عرصت الدي للوقت بيان ؤإدز،ه وقوله؛ للعدو، ؤإرهابا 

عرصهاعند مليمان فال أي؛ إ ^،^ دع عن، انثر حجإ أنبت إفأ مال، لؤ 
فضلهذكرت ذكرته فكلما ربى، ذكر عن ناثئا حبا الخير حث، أحثبن، إني عليه 

؟الجهة هدْ فمن بها تعلقت ؤإن مصدرها، أحب لأني فذلك أحببتها فان وإحسانه، 
ربي،بها أذكر أن لأحل الخيل هذْ منه الذي الخير حب أحببت إلي أو 

الغنولّونصبب الدنيا لأحل أحبها ولا دينه، وتقوية الله لأمر أحمها فانا 
فيشيئا أحب كلما للمؤمن ينبغي الذي هو ذلك أن سليمان الله نبي يرينا 

اعو0وي، وثكر0 — ~نعالئ الله ذكر على يمنه لأئه يحثه أن له بمبهم، الحياة، هذْ 
منله يكون أن في أحبه ولدا أوتمح، فإذا شانه، ؤإعلأء الله دين إقامة على 
جاهاأحب ؤإذا وتشكره، —تعالئ— الله نعبد التي، الصالحة، الذرية الولد ذللئ، 

أحتجوإذا الملهوف، وإغاثة ،، الفعيفنمر ^؛، به تعين يلأنه يحبه نقودا أو 
مراكزمن مركرا أحب، ؤإذا الجهالة، ومحاربة الفضيلة لنشر ٠لريزا لأيه أحبه علما 

ّويرضاه —تعالئ— الله يحبه ما علؤر اعدم ويالإصلاح، من يمكنه لأئه أحبه؛ الحياة 
كانبل الاه، أعظام الذي اكال يفتن؛ذلك، لم سليمان الله نبي أف واكراد 

الماليثهلرْ فلم ومانحه، واهبه صفحاته في ويقرأ ومنشئه، مصا-رْ دائما فيه يشهد 
مكانوذللث، وإحسانه، فضله له ويحففل عليه، ربه يشكر أن ه ينولم ما، يوما 
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إلميعثه عؤق ت لقوله غاية لجابه -أماؤث وحئ الحل قصة من العبرة 
ألناده.الثنفنت 

وماللغزو، ليعدوها أمامه أجروها عليه عرصت لما الخل أل والغرض 
صرقهايمسح فأحد إليه، بردها أمر يم بصره، عن غابت حتمل كذلك زالت 

وليباشرالدول، أمور أعغلم من والجهاد للمجهاد، لكونها لها، تشريقا وأعناقها 
الدينصلاح كان وكذلك الدولة، ورجال الوزراء به ليفتدى يتمه، مور ألا 

الصليثية.الحروب أيام الأسوار بناء قي بقسه الأحجار ينقل كان الأيوبي، 
رواياتللمقرين ٠ ٥>--،^ -م جمدا كينيء و ؤآؤا ثتس ثنا ( ١١)

iقه؛ ن مليما ومركز يتفق لا ما منها • بها المراد وبيان سليمان فتنة فى كثيرة 

ينبأن حملته في صالحا كان ؤإن وروايته، سده جهة من صعقا هو ما ومنها 
سليمان.إلمز 

امرأةسبعين علئ الليلة رالأؤلوفن قال؛ ءقا؛ت سليمان أي؛ روى ما ذلك ومن 
ثاءإن بقل ولم ١للهاا، محبيل في يجاهد بفارس واحدة كل نأيي سائه~ ~من 
محمدنفس فوالذى رجل، يشق جاءت امرأة إلا تحمل فلم عليهن ف فهنا الله، 

فرسانال١،.لجاهدوا الله ثاء إن قال: لو بيده 
شقهو جداه كينهء عق ابتالينا٥ مLنسه قثا فوله: فهذا 

إنيقل لم أنه وهو فعل منا الله إلى ر~أع أد؛به وّم كرسيه على به جياء المذكور الطفل 
•ربهم من قربهم لشدة سواهم عليه يحاس_ا لم ما على يحاسبون والأنبياء الله، شاء 

سنده،جهة من صحيح للمشيثة وإغفاله نسائه على سليمان حلواف وحديث 
يصح.لم للأيه تفسينا اعتباره ولكن معناه، في غريبا كان وإن 

امرأة،سمن علن الليلت لأطوفن ت الله نبي داود بن ميمان لإنال يال: ه المي عن هريرة، أبي عن )١( 
ونسيء،يقل فلم الله، ثاء إن ت تمل الملك—ت —أر صاحبه له فقال الله، سل في يقاتل بغلام تأتي كلهن 

الله،شاء إن تالت ولو ء الله رسول فقال غلام، بشق جاءت واحدة إلا اته نمن واحدة تأت فلم 
(.١٦٠٤)وملم: (، ٣٤٢٤)الخارى: رواْ حاجه،، في له دركا وكان يحشث،، لم 

لأيةا فسر التفسر في المتقدمين من ولا السلم،، من ذللثا— بعد المؤلف، ذكر —كما أحد علن تقفظ يلم 
ملكهوعفد تعان، الله أنجاه ثم .؛، صليمّان مجلك علن الشيهنان ض-اهل فسروها وإنما الحديث،، بهيا 
)عمرو(ذلك. بعل. 
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عاىملمان طواف حديث ساق أن بعد يقول الباري® "نتح صاحب وهدا 
IAjI  j علزألقي الذي الجد هو المذكور الشق أن تمره في القاش "حكئ
.)اه( . مناكير١١صاحب I والنقاش كرسيه، 

الأيةر فيفالقاش، فيه وقع الذي الخطأ ذلك في يقع المقرين من وكثير 
كلوليس لها، وبيان للأية، ير نفأنه شن، لم ولكن ه، نففي يمح قد بحدبث، 

.٧^١ يمح الأحاديث، من صح ما 
؛أمثلهاوجوها سليمان فتنة بيان في "الضمحرا؛ احتار وقد 

عليه،الله ألقاه ثديي مرض تح يبسليمان فتن الله أن وهو الثالث، الوجه 
لحمإنه الضعيف،! في تقول والعرب، المرض، لشدة جدا منه كرسيه علئ وألقى 

الصحة.إلئ رجع ؤ\ته ج روح بلا وجم وصم، علن 
الجهاتبعفى من بادء توف؛ أو حوف ليهل بتابتلاه الله أن وهو والرائع 

ذللت،علئ لملقئ ا الضعيف، كالجسد الخوف ذلك قوة ;_، ؛وصار عليه، 
القوةمن عليه كان ما إلن وأعاده الخوف، ذلك عنه الله أزال نم الكرسي، 

القلم،.وطيي، 

تركعن ألبتة ينفلث، لا الإنسان أن فوجهه; ؤ،؟ا< أعنز ؤر>ن< قوله أما 
سيئاتالأبرار نات ح لأو المنفرة، طلب الن يحتاج وحينئذ والأولئ، الأفضل 

كماوالخفؤع، الذلة وإظهار النفس هضم مقام في أبدا الأبياء ولأل المقربين، 
يكونأن يبعد ولا مرة«أا،، سعين والاJالت اليوم في الله لأستغفر "إئي ه قال 

أعلم.والله لمعنن، ١ هدا الكلمة ه هن. من المراد 
المضرين،من غيرْ عرض كما الفتنة في، أحرى لوجوْ الفخر عرض وفد 

قالاوزي سليمان مركز مع تتفق ولا القارئ، تهم لا لأنها صفحا؛ عنها نضرب، 
٠إدهأ ألمد • فيه الله 

فيبالإنسان يحل الذي المرض لأن معقول، فهو بالمرض الفتنة ير نفأما 
توقعأو حوف ليهل توكاوللثج للعبد، واختبار ستعالئ—، الله من ابتلاء الحياة هن-ه 

الخاري:وداء ؛١( 
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صاحبهبجعل فإنه شديدا الخوف كان إذا محيما ولا الجهات، بعض من بلاء 
فياسنعمالها كثر فد كلمة كانت وإن به، حراك ولا فيه روح لا جذا 

فالالرجؤع، هو للكالمة الأول المعنئ ولكن الذنب، من الله إلئ الرجؤع 
وسميونوبة، نوبا نابذ يقال أحرى، بعد مرة الشيء رجهمع ُالرب 'الراغب'ت 

ننوبأن شانها من حائلة أى ت نائبة ونابته مقارها، إلئ لرجوعها نوبا المحل 
رنفأن مانع فلا ه(؛ . )ا.  ٠٠أحرى بعد مجرة يقمدْ ت فلأنا ينتاب وفلان دائنا، 

فقدالنمران حديئ، أما عنده؛ كان الذي أمنه أو صحته، إلئ رجع بمعنئ ؤأاب،ه 
أنوهو ، آحر بوجه الغفران طلبح توجه أن تعليع ونعنه، ؛الإجابة الفخر تكفل 

لبعضيقع كما تقمير عن ناشئا يكون قد سليمان الله بنبي حل الذي المرضى 
فإذاالمفنية، المجهدة أعمالهم في رفون يأو صحتهم، في يفرمحلون الذين الناس 

الذيالخaلأ إلئ تنبه المرض ذلك حلول في يحل له وكان مرض، بالإنسان حل 
ويحولصحته، يحفغل أن عليه أوجب، الله لأل المغفرة؛ الله من وطلبح فيه، ولمر 

منمللئ، أو الأنبياء، من نمى صحة كانّنح إذا ميما ولا الأمراض، وبين بينها 
ملمؤإذا جميعها، الملكة مرضث، ففد مرض فإذا المصلحين، الأرض ملوك 
عامة.الناس ملم 

لهيكون فقد بلاء، تولم، أو حوف ليهل بتله الله ابتلاء في يقال ذللئ، ومثل 
الاJلi^،حياطة في تقصير يسسج البلاء، توقع أو الخوف ذلك تسليهن في يد 
واحتباناإله ابتلاء الخوف ذلك عليه الله لعل فالبلاد، لحصين إغفال أو 

ذللئ،في يقع لا حتئ الحياة، في نافعا ودرنا له تحلينا الابتلاء نللث، وليكون 
أحرى.مرة التقصير 

ذلكوأحس الله، إلئ رجع أنه وهو )أناب( كلمة تفهم أن تستملح ومنه 
مملكته.جهة من أو صحته، جهة مجن منه وقع الذي التقصير 

ذللث،أو المرض ذللث، لي ب، ثّمما مني فرمحل ما أي؛ ، i،^ آغفز ري ^٥١١، 
الأولئ.وترك الأفضل مخالفة من يكون أن شانه من ما لي اغفر أو الخوف، 
(١٢ )j،J^ ،^ ،بحلؤلقدم ١لإثابه. أت< إغئ، بمدة من شد يثنج، لا ته ؤ
اللهمن تؤ طلثم الدنيا، مهام فوق الدين مهام لأف المللتح؛ ءللِا على المغفرة 
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oJlaبعد مني يله أن أحد يستطيع لا أو لعفلمته، بعده من لأحد مالح لا ملكا 
صدقعلى ودليلا لي، معجزة يكون بأن البشر• من لغيري يشهل لا أو الفتنه، 
٠وبزتي 

اللهيخصه أن أحب وقد تشاء، لمن والبوم الملك تهب آأJثابه آتت 
الموتكتا'بإحياء وعيسى الحديد، الأنة داود أباه حصن كما بخاصية، 

عاليتفالت* الجن من عفريثا ®إل ت محال ه الله رسول أن الشيخان روى ومحي 
منساؤية إلئ أربطه أن فأردت فأحدته منه، الله محأمكنتي صلاتي، فقي البارحه 
~ءؤرنماليمان أحي دعوة محدكرت كلكم، إليه تتفنروا حتئ ]عمود[ السجد سواري 

خاسئا،١فرددته بمدئها'— نن شر هنج، لا نا وهب يا أغير 
دعوته،ه اللأحساب ٠ أي لماباه، حث متبماث يأنوء مممى آلنج له ؤمأمئا 

السلهنانمن شيء وأول الرمل، من بعده من لأحد يعطه لم -انا سلهلوأعطاه 
أراد،وأنى محصي، حسثا بأمره يجري فجعله عليه، وندرته الريح، على ساهلانه 
اللهحملها الي الريح هدم أن إلى للاشاره لينة؛ أي• رخاء؛ بالها الريح ووصف 
ونحتابه، تسير رخاء فصارت سليمان، لبيه ولطفها ألالها محي شدبدة عاصفه 
تبقوله سبأ سورة فى ّسرعتها الله وصف وقد يفصل، الذي المكان إلى ملهنانه 

لهالله ومخر أي■ أ'هماده، ي طي؛ ؤءامن وماي. ما؛ '؛و ؤرألسألو،
آخرينومخر البحر، من اللؤلؤ يستخرج الذي والغواص البناء، وفيهم الشاطين 

والكتللتأديب لأمل والالقيود في بعض مع يعفهم بقرن الشياطين مردة من 
هموحبمرهم لكف تمثيلا الأصفاد كانت وربما القيد، والصفد! الفساد، عن 

النارية.أجسامهم يناسب، حبسا 
الس،س أععليناك الذي هذا أي! م^، يم أنيف أو ■ ySءا 

هأنسف الدهلاء وهي المنة، من منن،؛ ما منه فاعهل عطاؤنا، طة والبوالمّال 
يقدريكاد لا كثير عطاء هو أي! i من حال حثا>_،ه وتر العطاء عن 

الدنيا،في إياه عطأونا ذللث، ت أي ^؛، ^١١٢٦وحس لننق عتا لم ومحاق عدة على 

(.٣٤٢٣)الممحاري: رواء 
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-تعال"الله إل ا سسر دعوة 

منزمم عيش التسيح آسه تنه يمحمة ئيتجالإ أثآ إة ثني| أل1أنأكه نائب وإل 

لأمهوسسته مرات(،  ١٠=)عيئ باصمه يكر وهمد السابقين، الأنبياء عقد خاتمة محو ي؛؛ عيئ 
مرات(،٣ )الميح وبوصمه مرة(،  ١٥= مريم ابن رعيئ معا بته ونوباسمه مرتان(، = مريم رابن 

عيئ)المسيح ووصفه بته وناسمه بين وجمع ط مرات( د — مريم ابن يح رالمبته نمع وبوصفه 
مرة(.ذكر)٥٣ ند يكون وبذلك مرات( ٣ = مريم ابن 

الأتية؛المحاور قي توزع ءهو عيسى عن تحدمث، التي والأيات 
.وطآ آة حلقه واعتبار يه، أمه وتبشير عيمز، خلق عن الحديث ا~ 
اللهؤإنقاذ به، الغدر من الأمر إليه آل رما له، إسرائيل بتي وتكذيب نومه، مع علاتته عن الحديث ٢— 

ورفعه.ط له 

إسرائيل.لبني بعثه في بها كلف التي رالمهمة ونعم، وكتاب، بينان من عيس أوتب عما الحديث ٣" 
والتاكيدتعاليمه، وتحريف، عيس ئخصية فى غلو من أتباعه يد علئ عيسئ دعرة إليه آلت، مجا نمد ٤- 

•رسول مجرد وكونه عص بشرية علئ 
وكونتفضيل، دون حميعا بهم الإيمان ينبغي الرسل من واحد كأي رسولا عثسى كون علئ التأكتد ه~ 

الأنبياء.به حاء ما مع يتثابه به حاء ما 
تثلاثة محاور علئ تركيزه عبئ حول القرآني الخناب في ويلاحظ 
والجانببعده، من ومحرفيها حياته في اليهود من دعوته فضي برا المسيح بعلاقة يرتيل الأول؛ المحور 

بهجاء الذي المحق علئ التأكيد إلن الأيات فيه تؤول الذي العقدى الصراع حول يتمحور هذا التاريخي 
فيه.واختلف، المح، 
منالله أيده بما مرورا الخاصة، وولادته مريم، أمجه من بدءا المسيح بشخمر يرتبعل الثاني؛ المحور 

له.المناوئين كيد محن به الله نجاه الذي بمصيره انثهاءا معجزات، 
اللهارسالهم الذين الرسل مختلف، بين *ص عبئ دعوة فيه تتنزل الذي الرماني السياق ؛ الثالث، المحور 

عليه.وسلامه الله صالوات الخاتم بالرسمرل الربط *ع نبله 
(.١٨٢)(، ١٧٢)الأنبياء؛ يمالان اظر: 
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امحيبمكوبث وحكهلأ أليد ق، أثس وتحتقيإ . ألقرب؟ت وبث وأمحرر ألدئا ؤ، وحتيأ 
سئ^١ ؛؛ti ما بمختث أس ءقئ'إك ه١د نث؛ بمثني ولن ولوُ ِل 0^0 أن رن ^ ١١٠.
ورنة. والانحل وخووط هيطئ؟ آوكننب وقننن . يوف مت لم ينول ؛قعا أنر؛ 
َؤثثت؛لشن نث لطم ئمح -آأيآ رتطم بن %ثهم ^٣ ئذ أق يل إني بغآ إك 

ئإذنأدوق وأر وألآذرمح> ، ألآًخمهل ووكا أس ^؛)1( لمرا ن؟ؤة فو ئآمح الهلتر 
ثوبهنث'كثر إن لبجم ؛؛٧' د'إش ؤ إن يوتأ؛طم ؤ( ثئخرون وما ئاوة نا وائئآقم أثو 
عبمطممحزم ؛_ بمص لطم يبجل أورثي بُى دى ؛يك .تا تمثدثأ د. 

^١ن)ومج' زذ أسَ إن و وأطيمن أس ءأققوأ دنطم نجت بمايتر هنظ 
قكأس إث^ أتتنايمح، من د ١٥أومحت يمم عبمؤل لص قما ه . ثنغيتر صزط 

»امكاتمآ . من_لنوى أنا وأئيثن أممو ء١مثا أس آذاثتث١ر محن ألمارتجث 
ئدتأة أس وثتتقز ٢ لأئ==ظالأ . ألثتؤب؛ى ح ةدفuثا أفيون، رأسما أرك 

هكروأ؛ةّتي بمي ومميزث إو ورائف مثرمض إؤ، تنسئ أس ،ذ آذ . آلتن؛رِن 
سمحإ»آنءئر إئ ثز أكئثو وي إك 'كريا أدت هود أقعدق أئي وجاعل 
وآلآح-ترنأذما ؤ، سددا عيابا هأعدبهم َكموأ هرأ .  oy،a3فو كتم مما 
وآسلجذهم ئيويبز ألكثيحب ؤبمثماؤأ ءامثئوأ آكئنتن> وأثا . قمتن بن لهر وما 
عيشمثل إث . أقءكي وألدر ؛?"ثن يث، سنوه د'إش . أقسن مب مبب 

م ١٠٠رنق ين أتمر . دء_ن ى لإ د١ث ئر رام، ين ثلمثؤ ءادم أّثم ينث 
ْ،-*ا[.يمران: ]أل أكمِنه ين 

^٠؛رح شه 
بقوله!يتملق طمة ثبئرك أثي إث ينميم ألتقنكع نالني إذ ►ؤ )١( 

الملائكةأرسل —تعالئ— الله إف أي- أمظثناٍ،ه، أس اة يتمريم ألملتبمفت ءك 
فيهبشرت الذي الوقت في وحلهرها اصطفاها الله بان تبشرها مريم للسيدة 

العين.مهلموص يولد الذي )١( 
وخواصه.عيسئ أصحاب )٢( 

)٣(
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الإخبار،والبشارة لأمه، البشارة كلمة االفذل والمراد ؛؛، ٠٥٤يح بالم
بعييمريم الله بشرى يعني إثا ألثنهآ اؤوءف4تنت -تعالئ-: قوله له ويدل 

الدارينفي ومكانة وجاهة احب، صواؤحرِْه آانتا ؤ ا بهأخثرها 
أنهدؤ، أئاس ءؤوئًقنإ ه الله إلئ المقربين من وجاهته مع وهو 

١نإلئ ميعبثر بانه بشارة وفيه ثيخوخته، وفي حلمولته في الناس يكلم رحفهلأه 
كاملا.ٌويا رجلا يكون 

أرفأئ ري ، ^٠١٧حالهم وأصلح علميهم انلمه أنعم الدين ألكتدء؛آكه 
بمثإقأثث دكذ'دك ود البشارة تلال!ح من مريم من تعجب نثره يمني ونز وئ ي، 
آت،ئش ؤءدا شيء يعجزه لا يشاء ما الله يخلق البديع الخلق ذلك مثل ئثآءه ما 

ونمويرمشيثته، ونفوذ —تعالئ— الله فدرة لكمال تمثيل يرزه ك لم ينول ؛قما 
ويمشهؤ المطاع للأمر العمل علئ القادر المأمور طاعة يريد ما حصول لسرعة 
نيإك ^ورسولا مريم به بترت ما جملة مجن والانجده والفينه دألخًقمه ألكثب 

ننثانز يخئم قد ^؛^٠ إسرائيل ني إلئ رسولا ويرسله أي؛ إنمحيل4، 
علئتدل الله من بآية الناس جاء قد بأنه رمالته علئ محتجا أي؛ رتجفاه، 

المتعددة.يصدق؛الايايتح وهو الجنس بالأية والمراد صدقه، 
بيهنأمح ألْلار َئثتت أث؛ن بنك لةًظم لئو فقال؛ لأيات ا سرد ثم 

أنوهو ر، الذلك أءهلا0 أن —تحالئ— الله من إخبار وهو ه أممي يإديب لمرا ني؛؛ؤة 
الأكمهويمرئ طيدا، فيكون الصورة هذه في فينفخ الطير كهيئة الطين من بصور 

عبئبقدره لا ؤإعانته، يره بتيأي امموه ؤدإذ'ن ونوله الموتزن ويجي والأبرص 
رسله.بها -تعالئ- الله ود الخي الآات شان ذللمنف لأو بكه؛ ولا 

قالءاؤإذ يقول؛ إذ النعم؛ بهده ظج!ب؛ عين نبيه علئ ~تعالن~ الله امتن وقد 
ءثآلثدبج، يربج آدظكن إن نإويمئ وعق خثن يسق أدْكر زآ أة بجّد، اممت 

ijAj،وإد وألإغس_ل وألورينه وأ-لذكمه ألخكثب عدنك وإذ وحقهلأ اكهي. ي أفاس 
وا'لآزدمى٢^٠^٠٨ وثمئ يإدي، ْثيرّإ خءيآ ديأ نثنقح ^٥^، ألْليري َنحسمح ألؤلؤخ ثذ 

هدهوقؤع الامتنان ذلك من و١لذلاهر [، ١١٠يإديىه آلموق نحمج وإذ يإدؤ، 
فيأو فالمراد: ث!رتآءقإه، ؤ ثثخروف وما ئأ؛ز0 يما ►ؤوأسد؛محإ وقوله: الأيات، 

٥٨١



آياتأقل وهي سواكم، بعلمها لا التي أمركم بخاصة أحبركم أن اسطامحي 
الأنبياء.دون لمن الله أعطاها وقد قص، عيئ 

نو؛ثمىهكنتر إن لءىلم ُإ د'إلئ_% ق قأ بقوله؛ كله ذلك عم، ثم 
كتمإن ~وعالئ~، الله عن به يحبر فيما عيئ صدق على واضحة عالمه فيه 

،يمحى ؛دى بجك لمأ ؤدثصثيه١ ، بها واعتبرتم الأيات بهدم انتفعتم مؤمنين 
علىأنزلها التي التوراة كاب، من يدي بين لما مضيئا الله وسيرسلني أي• 

بمصتحكم وولأبمد لموسى■ ئريمة كانت كما له ثريعة تعتبر فهي ، موّى 
وكفرهمبظلمهم العلمان بعض إسرانل بني علن حرم كان ففد عبمءقم4، ثز} 

وآطعونأثء ^^^١ ت الفرعية التوراة أحكام لبعفر نح وهو عيئ، فأحلها 
نأي بتارة؛ التمام من ذلك ئن£غي1ريم صرحل ندا هلنإوآا ور؛هظلم ييذ أق إف 

فاعبدوهوربكم، ربي، فإله وأطيعون* الله انفوا الايات؛ هذه بعد لهم وصاقول 
أمت.ولا فيه عوج لا مستقيم صراط هدا وحده، 

بشارةالمن انتقال الخ . . . ألأقهمه< بجم عسكنلأ أحس )٢( 
ولادتهحبر من بينهما ما القرآن وطوى قومه، مع حبره ذكر إلئ هدؤ بعيسئ 
وكأنهبه، تقرئ الذي القرآن إيجاز من وهو الايات، بتلك مؤيدا وبعثه ونشأته 

إقامك\ومح1 تن ود ممر ا قومه من وأحس وبعث، وتربى عيسى ولد فلما يقول• 
والعنادالكفر إسرائيل بني قومه من عيسئ شعر فلما أي* إلخ؛ • • • آذه 

فيينصرونه الذين الاستعداد أهل عن بالبحث توجه بالإوذاء= والقصد والمقاومه، 
ونصرهرسوله ناييد إلى منصرفين الله، إلى منروين فته، كانوا عما منخلمين دعوته 

عالئحاذليه.

يبحثأن الإحساس دلك قومه من ويحس الله إلى يدعو من بكل وحدير 
علئبهم ينتصر حتى الإسلام معه ويعتنقون العقيدة، في يشاركونه الذين القوم عن 
منهميا له حزتا يكونوا وحى الماطشتن، وبطش الكائدين كيد ويامن عداهم، من 

عملوكل يخطرها حطوة كل في معهم ويتشاور ارونه ويويسارهم وياءمنونه، 
إلئحاجته عند فيخدله الله دين في له ٧^١ عدوه الإنسان يظن وقد به، يقوم 

حليةعلى والوقوف الأنصار، من النؤع ذلاثs تحر الحزم من كان لذلك النصر، 
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واللهوقوة، ثبائا كالجبال كانوا الفتن بهم ونمت الشدائد جهدتهم إدا حتئ أمره، 
لهميوجهها حينما المؤمنين قلوب عالئ أرطبها وما الكلمة، هذه أحلئ ما 

إلىالقلوب لتهن إئها إئ آدمتثافيلآ ءؤس ت ءمحفت كعيسئ الله رمل من رسول 
يكنلم الله رمل أن لها انمتع وترى وخالقها، مولاها إلئ ويحركها هزا، الله 
ولمحالقهم، لنصرة عوا وينصا ربهم، بأمر يصدعوا أن سوى الدعوة محن حفل لهم 

يدعونوائما فحب، شخصهم على نفعه يعود عملا لهم ليودوا الناس يهللبوا 
لمثلشلن أن الناس علئ وكان الأرض، في ويصلحوا الله داعي لجموا الاس 
قلوبهم.علئ طمست والتقاليد عليهم، غلب الخاد ولكن ذلك، 

وأحدناالقديمة، تقاليدنا من انخلعنا قد ^^ ٧٥١أصثار محن ألمأر؛وى 
إلايكون لا الله نصر فإن تأييده، في مننهن وبذل ، ء؛ةتو عيسئ بتعليم 
وهوالواو" وتشديد الحاء، —بفم الحواري من محأخود الحواري لففل قيل بدلك، 

الصحيحينحديث وفي وصفوتهم، القوم خيار من لأنه وخالصه الدقيق لباب 
الأنبياءبأنصار حاص هو قل هنا ومن الرسر«لا،، وحوايتي حواري، نبي "لكل 

دليللأية ا وفي لأمره، منقادون له مخلصون م أنا وآمهن إم ؛ؤءانكا 
صورهبعض احتلموا ؤإن نبي، كل لسان علئ الله دين الإسادم أف علئ 

معهطإنا آلئسموث ؤادتعنا أرك يثا iاثكا >ؤرئنثا وأعماله وأحكامه وأشكاله، 
عيئالرسول واتبعنا بك، تصديقنا بعد الإنجيل من أنزك بجا صدقنا آكيدمك\ه 

الدىوبرهانه ، ونتيجته أورْ لأيه العمل؛ الإيمان إلئ أضافوا وفد ، |وامح مريم ابن 
دمةؤه<ء وشن أثم تتسؤأ ةسمفي أثم قءث0 كنثم إن ت قال كما عليه، يدل 

بماقومه وعلئ عوه، الد بتبلخ للرسول ألثلإدمى>ه< ح فاحكننا ؤ [، ٣١عمرازت ]آل 

مكرهم؛من حيرا الله مكر فكان يحتسبوا، لم حث من نجاته الله ودبر حفية، 
وإتمامالسنن لإقامة يدبر فاثما للخير، دبر ~تحالئ— والله للشر، دبروا لأيهم 

هنففي المكر كان ؤإن سيئا، فكان ماكرهم أما ها، نففي حير وكلها الأحكام، 

)يروا(. ٢٤١٥)يسلم: (، ٣٧١٩)الخاوي: رئاء 
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نجيولا أليإ وذو ألأيو ؤ، ؤأأستلإار1 بنرل; ولذلك واوسيء، الح،سن فيه 
إثديابماث تتونش إل سئ أس )؛، ١٠^١٠ [، ٤٣ل»_اد_ر: يأنلاره إلا اثئ 

تلب فال إذ هم؛ بله المكر أي؛ حفمواه، أك؛ث ثرك، وثثلهزق 
يفتللثجأن، من عامحمك أني ومعناه ؛،، JUL>-Iتوقي ممعناه ميل؛ •مومث>يم، 

بأيديهمقتلا لا أنملث،، ، حنقومميتلأ، لكح، كتب أحل الئ ومنحرك الكمار، 
مءمن، ًُفمحا4 أمح-ن ث ءؤوث٠لإرق ملائكتي وممر سمائي إلك؛، إوه 

فيمميتك، وقل؛ الأرض، من قاضلئ، ؛ ْتوفلث، وقيل صحبتهم، وحبنا حوارهم 
لْليلا تعالئ- - الله أئن والمراد الأتن، ورافعك، ماء المن الزول بحد وقتك 

إل'قهمدا أدمكن ٧ أثثوث أيذ ووثاعد مكرهم عليهم وسهدم فيقتلوه عيه اJكفار 
آداباوأكمل أحلأيا أحن كونهم وهي دينية، روحانية فوقية ي ه ق

•،والقفا,الخم، إلئ وأقرب 
سيحكمالذي وهو -تعالئ- الله إلئ الجميع مرجع إل قال؛ ذلك، بعد نم 

'كنثي،ألنو عند "بميي مث؛؛، ؤءث جزاءْ فريق كل فيعْلي فته احتلموا فيما بينهم 
الخ.. . . »ادمه< 

كشف،معه قومه أمر من كالئ وما ؛؛؟jt^،، ومجيئه عيس حالق بين أتآ بعد 
فقال؛علم، بغير فه والمحاحين المعتادة نة الغير عن بخلقه المفتونين شبهة يا 

مابقمثال غير علن إياه الله حلق في صمته »ادمه 'كملب أف عند عيتؤن مثل ^إث 
أوضاعه،قدر رار_،ه ين ؤ-ءلقثأز بقوله; المثل ذللا، ر فثم ذلك، في آدم كصفة 
ئاثجث لزوجة، فيه لازبا طنتا فكان الماء أصابه حين، ترابح؛ من جسمه وكون 

التكوين،كلمة له قال نم أي فيه؛ الروح بنفخ آحر تكوينا كزنه ة لإ 
يخلقأن المشيئة هذه هاحب، علئ يعز فهل نه؛ظو0ه، ؤْكن من تتألف اش 

منفيه ثلث، لا الذي الحق هو ذلك، أي؛ رتذث،ه، ين ألحى ؤ أب؟ غير من عيس 
—نحار—.الله بيان بعد ألثنمِنه نن ٤^٠ ^٠^* ر؛لأه، 
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عيسمحا

 _J^ينبؤآأتميح وءد منربث أن أشِيح م أس إن ٥^؛! أدمى ً=فثن ؛
ونأونعأل؛ثث عفيي أثث حرم ثثد اثي يثرك تن إقث ورثبميقز ني، أثن آء4ئرأ إسى؛ل 

ثكثؤثاِث ه إُى ئاوأ أك-ن ٍفهم شد @ لخار يذ محك الكائ 
مهترَكثوأ أدرى لثثس بموزك عثا بثثوأ لم وإن نأجد إلنع إلا إك يذ وما 

ئا. قصم ثمور وأثث دتنقتجألأ أس إل بمبجبمث آملا @ فيو عداث 
ٍقاثاْنثة ث1ئث ثهِ ين ِثك ئن ءت \ ثنث أل ألهخ 

أدأئور ثن آ'لآقت ص ؤث حف أظن أمحأإ :أًقلأن 
.[UaVT :JULJI]

وهمرة؛شرح ٠
.إلخ . . . تتيثإه أبن أشميخ ئن أثث إل ^١' ١٥أدمك ئفيت )١( 

المصريين،وقدماء والبوذيين، الهند همة برا عند شائعة التثاليث عميدة كانت قد 

الممارى،إلئ المصرين وقدماء والموذيتن البراهمة من انتقلت ثم الفرس وبعض 
العقيدةلهذه أصلا يصالح ما فيهما يوحد فلا والجديد القديم العهد كتب أما 

اختلفوند الخالص، التوحيد علئ يدل ما الأناجيل في وحد بل الوثنية، 
هوالله إن تقول.* فرقة ثلاثة؛ فرق النصارى فى يوحد كان هل انه فى المسرون 
المسيحI تقول وئالثة المسبح، فيها نلاثة ثالث الله إن ؛ تقول وأخرى المسيح، 

عينمنها واحد كل ؤإن ثلاثة، أقانيم هناك إن ؛ تقول واحدة فرقة أوهي الله، ابن 
القدس.روح وعين الأن، عين لأب فا الأحر، 

٥٨٥



فذهبالقدس، روح وعين الأب عين كان الابن هو يح المكان ولما 
يعفوبيةإلئ يخوفوا أن قبل انمارى جماهير عليه كان الذي أن إلئ حرJرل١، ابن 

غيروالدا أبا أثانيم؛ يعم واحد جوهر القديم الإله أل طورية ونوملكانية 
آلهتهمإن ت يقولون الدين وأن لهما، متتبعة وزوجا والد، غير مولودا واينا مولود، 

ثالثةفرقة وأن ط مريم ابن المسيح هو الله إن ت تقول التي الفرقة غير هم ثالثة 
ثلاثة.ثالثح ولا الله هو وليس الله، ابن هو المح إن I تقول، 

مائهممتأخروهم؛ أما النصارى، متقدمي في حق أنه يفلهر جرير ابن وكلام 
-تعالئ-:الله قال فإذا الأخر، عن مها واحد كل وأن الثلأ-نة، بالأقانيم قولون 

عليهم؛منهلبئا كان متزثإه أبن ألمسح هو أثن ^١ ١٠ثاوأ أدمت حقمل 
أثم؛نحكر قال! وإذا الأقانيم، من غيره ْع أقنوم كل باتحاد قائلون لأيهم 
إذقال: وإذا ثالآثةج أقانيم ، duلأنه كيلك؛ كان سنه تالث، ه إى ئاوأ 
.حقاذلألاه كان آقأه أق ؤأدٍح قالت، ارى انم 

كفرواوأشركوا، المفتريايت، هدم من فرية بكل كفروا أنهم برينا والقرآن 
وادعائهم—تحالئ—، لله ،ؤهن عيئ بنوة وادعائهم عيئ، مع الله اتحاد بائعاتهم 

ثاوأأقمتتث> ح=قمت >)ؤئذو فوله: ءق_ح وليلك، عبس، فيهم ثلاثة ث، ثالالله أن 
رزآثة أغثد.رأ إنى^ل يمآ اييحح بقوله: ُم،بمه، أبن ألمسيخ هو أثة إة 

يىللهلتلسؤتح وما ألت_ار ومآرنه ألجئه عشي أس حزم نثد إس يثرك من إثه ورقعفم 
بقوله:ثايقزه ثا,4ثج أثن إُك، ئالوأ حقر قوله: تح وعقآاعثتاره، 

مذإكهلآائ'ئ4.ؤث:كا
مل.اهبعميه ما وهو للكفر، مقتفية للتوحيد ناقضة الأقوال هدم فكا 

قرون،ثالثة منذ النصرانية أصلحوا الذين تاس،اا ااالبرونحتئ اليوم نحارى 

)صري(؛؛(. A-/A)(. ٢٦١)A/اممري: -ض )١( 
و\ووونت\يكبهم ونص والعقل. الإنجيل باسم الغرين ة الكنييلن امحجوا النصرانية من زرُة )٢( 

حيثأما بالإنجبلية ونس أنمهم. وخلاص الكتابغ يخالف أمر كل عر ( Protest)يمرضون حيث، 
أمامه.وموونرن اوول متفالكل ط فهمه في الحق قادر لكل أل ريعقالورا صراه. دول الإنجيل يتبعون 
متانرةءشِ ائس ال— الفرن فى الكانوليكية ة الكنيفى ؛در إصلاحية حركة تانتية البروتة والكني

=عقادية حركة إلن الكتبة داحل إصلاحية حركة من تحولت، م ومن لها، ال—امة الإصلاح بدعوايتؤ 
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الصحيح،التوحيد من أصلها إلى النصراب يردوا أن سنهليعوا لم والذين 
كمامسيحي، غير الموحد ويعدون ويالتثليث، المسح، بالوهيق يقولون يزالون ولا 

،الكاثوليك ت وهم النصارى، فرق من الكبيرتان الأخريان الفرقتان بدلك يقول، 

لكلفن(.جون ~ لوثر رمارتن لمرميزت ا أبرز دمن لها' ومناهضه قلة م= 
تخالفهاومها الكاثويي. الكية بها تؤس ام انمقدات أصول ض البروتتاي الخاض تؤس 

يلي:ما ومها الأمور. مضس في 
وعليهالإيمان دصترر هر بعهديه المقدص الخاب إن حيث وحدْ>ا اومقدس الخاب لنصوص الخضؤخ 

يكرنأن ءيجب ت لوثر يقول فقط. يوافقه ما فشا ة؛ الكنيوأوامر السامة المجامع فرارات تقاص 
اوثعارأ,أداء أو للمقيدة الأحير مرجعا المقدس الخاب 

ترىحنث الغفران صكوك بيع وتهاجم الدين، رجال أو البابا بعصمة البروتستانتية الخانس نومن لا كما 
والكرازةبالفراتض الالتزام في الدنا وفي وكرمه الله برحمة إلا يكون لا الأخرة في والفرز الخلاص أن 

-الثربالإتجل-
بينشفعر ولا وصيتل هناك وليس كهنة، بها المؤمنين جمح إن حيث الكهنوت مرتبة البروتتانتية ورففس 

والهيكل.بالبخور نومن لا كما للكهنة. رئينا معقدهم في جاء لأنه المسيح شخص محوي والإنسان الله 
تأثرتنر البروتستانتية عنها ونتج الإصلاح حركة بها نادت التي الإصلاحات أن الباحثين بعص ويعتقد 

بالإسلام.
موسرا،الأمريكية، المتحدة الولايات بريطانيا، هولندا، ألمانيا، فى. البروتستانتية الكناس وتنتثّر 

الأحرى.الدول باقي فى بروتستانتية أنليات وتوجد الدنمارك، 
واحدبإله الإيمان فى سواء الصرانية الخاتس بار عن البروتستانتية الخاتس تختلف، لا حال: اية وعلى 
اقترانهم.حب تثليث، في وحدة أو وحدة، في تثليث القدس الروح الابن؛ الأب، آلأفانيم مثلث 

الصليب.وتعيب والفداء الصلب عتيدة ر الإيمان ر أو 
)عمرو(>آآ/د>آ-دآا■(. والمذاهب: الأديان ر الميسرة الموسرعة انظر: 

مرسمرسبا أن يزعم ومأولمنهت٠ الكناس أم أنها وتدعي العالم، في النصرانية الكناس أكبر زا( 
بالكنيسةوسميت عليها، روما بابا يادة بوتعترف روما كنية تجع كناس عدة في وتتمثل الرسرل. 

خاصة.اللأتير ١^^ إلن نفرذئ لامتداد اللابية أو الغربية 
الروحالابن، الأب، الأقانيم: مثلث واحد بإله الأخرى الكناس باقي مثل الكاثوليكية الكيسة و">من 

طبيعتينللمسيح بأن ترمن كما م(  ٣٢٥)لعام النتقاوتم، الإيمان قانون في ورد ما حسب على القدس. 
القسفلينيةمجمع في أنر بما الكانوليلث.، ؤيومن نامرتية، والأحرئ لاهرسة■، ١حاداه٠ا الاتحاد: بعد 

•منا والابن الأب من ميثق الفدص الروح أن من م،  ٨٦٩)عام الراع 
انقلبمراحل إلا م، ما الأتانم وأن ادرجة، في الأب أقوم ص أقل الابن أفرم أن الكاثولك ويخفي 

حبدونه وهو لاهوته حب الأب المنح فيها يساوى متميزة ذوات فهي ولذ.ا الإنسان، إلن الله فيها 
ناصرته.

—آدم حطيثة إمحم من البشرية خلاصي أجل من المسح الميل. في تولهم" عن ~تءالن الله يتجسد ويؤمنون 
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المسحهو الله إن ت تقول العصر هذا في النصارى فرق فجميع ؛ لأثوذكس وا 

أيامثلاثة بعد نام نم لخطاياهم، فداء ومات ومحنب ^-٢ من ولد أنه ب-تندول بعده، من رذريته 
الحشر.يوم الخلاتق ليحاب الرب يمين على يجلس 

ال٠حخة.العقاد من ذلك وغير 
.بها الخاص والتقويم والصور، والبخور، اللاتينية، اللغة باستعمال الكاثوليكية الكنية وتتميز 

جمعفي ومهيارنة روما في كرادلة بواصعلة الكنية ايامحا يدم كالأتي؛ 'الإلكيردصُ' اصنوش داكغيم 
العالم.أنحاء 
كلوفي ٠ آيابا يعينه مطران أبروشبة كل رأس هملى أبروثبات إلى الكاثوليك عند الكنيسة م وتنع

الكنية،أبناء لخدمة رعاة كهنة يديرها كنانس عدة أبروشية 
فيالموجودين رومانها ؤلريق عن روما يابا تخضع والراهبات الرمان من المكونة الدينية والجماعات 

أِبانيا.بلجيكا، كرواتيا، المجر، ِلوظكثا، بولمدا، لخوانيا، خرسا، إيطايا، : أوروبافي وتنتشر 
.آسياشرق وحزب اسن، اللاتينية. أريكا امنسية، كندا ، ايرلنداارتغال، 

أفريقيا.دول وبعض وألمانيا، وهولندا. الأمريكية، المتحدة الولايات في أنليات وهناك 
)صرو()٦! الجرة: الموسوعة انظر: 

بثكلالغرّة الكاثريكة الكية حمن انفصلت وقد المحراب، قي اكلاث الريب الكانس أحد ص )١( 
الإيمانويجمعهم عليها، روما بابا بسيادة تعترف لا متقنة كنائس ءد.ة في وتمثلن، ،. ١٠٥٤عام نهاتي 

أوثوذيةدندض المح، ًلمعا ني بينهم حلاف وعلن دحدْ الأب عن بقة القدس الردح بأن 
الكنبةعليها يطلق ولذا المشرق في أتباعها ؤيتركز *٠ لأخرى ا الكناس مقابل المعتقد مستقيمة بمعنز 

الشرفية.

(،٢٨٧٩)عام الخامس الفهلنعلينية مجمع انقضاء يعد وبالتحديد الميلادي، التاسع الفرن نهاية في 
رتبسايتانتن كنبنا الأرموذتمية يمثل أصح 

كنيةاو الأرثوذكسية المرضية الكية باسم والمعروفة القبهلية، أو المرية الأرثوذكسية لخبة ا٠ 
والسودان،الحبشة كنائس وتقم واحدة، ومشيثة واحدة طبيعة للمسيح بأن نومن التي الإسكندرية. 

والعقوثتة•الأرمن تمانس ذلك على ؤثوافقها 
الخسةأو الأرثوذكس الروم ة كنيباسم واسوقة القسنية، كنية او الأرثوذكسية ة لخيا٠ 

للمسيحبأن الغربية الختوليكية الخية توافق بتتما المح طبية في الخمرية اعبة تخالغ، الشرقية. 
وتضموحد*، الأب عن القدّس الروح الإيمان؛ابانا المصرية الخبة مع ويجمعها ٠ ومشيثتبن طبيعتين 
الترفية.وأوروبا وروميا واليونان أورشليم كانس 
الروحالابن، الأب، لأفانبم: مثلث واحد باله الأخرى الخانس باتي -ثل الأرثوذكسية الخجة ومُن 
،(.٣٢٥)اليه.اوى الإيمان قانون في ورد ما حسب، على القدص 

واحدة،ومبة واحد جوهر من أنهما علن واحد آن في والمسيح الرب وألوهية بربوسة نومن كما 
لهالمح بان نومن يببا ومن المرناية الأرثوذكب أووشليم ة كيلكن الأذلة، غي دماوبتن 

=(. ٢٤٥١)كليدونية لخجمع موافتث ومجشيتتان طييعتان 
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•مجيرا علوا ذلك عن الله —تعالئ~ الله، هو المح ؤإن مريم، ابن 
ثمعلماؤهم، ويتحير جهلاوهم فيها يخبهل عقيدة المصارى عند واكالين، 

الماسبها وبكلفون يفهمون، ولا يعتقدون بأئهم الاعتراف إلئ ينتهون 
لرحمناالم(ا؛ ررإظهار كتاب من قمة للث، واذكر بها، إقناعهم يستطيعون ولا 

عقيدةالقسيسين بعض وعلمهم أثخاصس، ثلاثة تنصر فيها يقول( الهندي الله 
وألهالميى، هدا أحباء من محي، فجاء القسيس، خدمة فى وكانوا ، اكالين، 

شيئاتعلموا هل المحي، هذا أل فتنمروا، أشخامحس ثالثة فقال: تنصر، عمن 
عنأله فصاحبه، ليري منهم واحدا وطلب، نحم، فقال; الضرورية العقائل من 

والثانيماء، الفي الذي أحدهم ثالثة، الله أن علمش إنلث، فقال: الثليث، عقيدة 

(٣٣٨١عام)المطنطنيت مجمع في النقاوى، الإيمان علن،انون أصغت اتتي بالزيادة الأرثوذكس يومن و =
وهووجوهره، حلبيعنه خله وحده، الأب من والمسق المحيي الرب القدس بالروح الإيمان تضمن التي 
فيه.والبركة الحكمة ومصدر الكون وحياة الله روح 

ومتساويةالواحدة، الإلهية للدات نص حما إلا هي ما الثلاثة الأقانيم أن الأتباؤل الأرثوذكس عقد ي- 
نعهاومن اليونانية الأرثوذكسية الكنية لكن والتركيب■" التالف عن ومنزهة والأزلية، الجوهر في معه 

إلالله فيها اشلت مراحل اJوUن عند فهي وليلك الدرجة، في الأب أقنرم من أقل الأن أتنوم تعبر 
الإنسان.

اعد0امن وذريته آدم، حهليثة إثم من الشرية حلاص أحل من المحح اليد في الإله بتجند لإيمان ا- 
الربيمين على ليجلس أيام ثلاثة بعد قام نم لخناياهم، فداء ومات وصلمح مريم من ولد أنه فيعقدون 
الحشر.يوم الخلائق ليحاسب 
والأيقوناتالقديسين، يقدسون كما تقديسها يوجبون ولدا الإله، والدة العذراء مريم المدة بأن ويؤمنون 

.وشعارارمزا ويتخذونه الصلب، ويقل.مون لقديسن، ا وذخائر المجسّمة، غير 
وجزرالبلقان، ودول روميا، اليونان، تركيا، التالية! الدول محي اليونانية الأرثوذكسية الكنائس وتنتشر 

محيسيناء لعلور أن كما المقدس، بيت على أنطاكية كنية وتشرف، ٠ ورومانيا والجر الأبيض، البحر 
الدير.رئيس الأب هو ومطرانها كاترين، صاتت دير على نشرف مستقلة كنية مصر 

التابعةالكنائس أقل،م بها حيث والريان الحبشة نصارى ؤيتبعها مصر، ر المصرية الكبة نفوذ وينتشر 
لإسكتدرية.ا لكية 

الجزائر،وليبيا، ا كينيا من■ كل في لها تابعة كنائس عدة الخمرية الكنيسة ت أمالحديث المصر وفي 
الأردن،الم-نهاانا دير فلسملين، الشام، بلاد البحرين، فلبي، أبر ليي، الإمارات، العراق، الكويت،، 

وفرنا.التمسا، مثل! أوروبا دول وبعض استراليا، كندا، الشمالية! أمريكا لبنان، 
)عمرو(رأ/"آا/ء-ههه(. الميسرة: الخوصوعة انظر: 

و()ص القدر. عظيم مفيد محاب وهر (، UfT-Ur• /r)الحز: إظهار )١( 
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الثانيالإله عن الحمام صورة في نزل الذي والثالث العذراء، مريم بهلن من نولد 
طالبثم مجهول، هذا وقال ، وطرد0 القسيس فغضب نة ئادثين ابن صار عندما 
منهم،واحد وصلب ثلاثة، كانوا أد علمتني إنلئ، فقالت وسأله منهم الأحر 

ذكثاوكان الثالث طلب ثم وطرده، أيما عليه القسيس فغضب إلهان، فالباقي 
ماحففك مولاي يا فقال: أله، فالعقائد، حفغل فى وحريصا للأولين، بة بال

أثلاثة! الواحد إن المح، الرب بفضل كاملا فهما وفهمت، جيدا، حفظا علتني 
إلهولا الاتحاد، لأحل الكل فماينط ومالت،، منهم واحل ب، وصلإ واحدإ والثالثة 

)اه(.الاتحاد. نفي إزم ؤإلأ الأن، 
العقيدةهده فال للمئولين؛ تقصير لا ت الهندي الله رحمتؤ الشيخ قال 

نفهم،ولا نعتقد بأنا ويعترفون علماؤهم، ويتحير هكا-ا الجهلاء فيها يخبهل 
نملمسولا العقول، يغه تلا الباطل وهكل.ا )اه(، وبيانها تصويرها عن ويعجزون 

.برهاناعليه يقيم أن صاحبه تهلح يولا النفوس، له 
هوم_ا مطم ين ■حلته ئذ رنوت إلا مزبد أنث آلتسح ^ئا )٢( 

قدعلمهم، بجرتما ما علمه بجرتما نله، من حلوا الذين الرمل جنس من رمول، إلا 
ءءاؤنعيئ فأمر الإله، من جزء ولا إله يكن فلم جاووا، كما الله من بآيات حاء 

يمهصن ووأمه الأحوال من بحال الإلهية إلئ يتعداها لا الرسالة في محصور 
أماتكون لأن المصهلفاة المديقايتج الأمهات من وأمه الْلمامه اتكلان محقاثأ 

عقؤآنعلمه و؛لهزك آصعلقنف، أس إة ينمربم ألنفاًقد هاك >ؤوبذ ت فال كما ي لعي
[.٤٢]أل،ءمان: مآء 

كانومن آل1ْمامه، احكلأن وحكايا ت قوله في المودية الكناية وتأمل 
الإلهلأف إلها؛ اتخاذه الخهلأ فمن العبيد، نواميس عليه تجري عبدا كان ، ^١٧

واحتياج،ألوهية تجتمع ولا والشراب، الطعام إلئ محتاجان وأمه وعيئ غني، 
هللنبي بح تعجيمحث؛ؤثه أثث أئلر ئم أ'لآ"شت، لن-،د بين، حسم، 

علئدالة واضحة، آياته الله لهم بين القوم لهؤلاء النفلر منه يتأتن من لكل أو 
الواضح.البيان بحد الحق عن يمرقون ذلائt ْع هم ثم وقدرته، وحدته 
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عيسمحا

يرمحجأة-ثمئث• اد ولدك ويمق عنك أذمكن عاَ أة تعيش أس ،ل 
محألفينثدإذككِ أو=كتب عثسك وإل وء=كهلأ الته،و ؤ ألثاس يتهث آلثد;بم 

ود؛رئيادق ذو\ ئمن فها ئثنفخ الْليرّ َقهيثت آلْلن ين ٥^، وإذ وألاغمل 
اذءنلف إنرءيل بغآ ًكدمق وإذ آدوئ محيج وإذ إاذيى لأ'لأزرمث\ آمحًكءه 

اثرآوحتث يإد . ممق سم إلا تتدآ إذ يم "همؤأ سLد إ1دثت متهر 
ألماروذداو إذ . ميون اثا وا،من ءامثا لإثول ي »اينوأ أن ان>وارنثيى 

إنأس أيموأ قاد أكعاء ين مآيد؟ ^؛١ أن ربك نستطيع ثق مزنر أق نتعيش 
٠^٠^١ءد أن ومثم محّبا ودنلعإن يما دأًكل أن زئ ئازأ . مؤيي؛ق ءكن-تم 

أشمايين •٤١٤؛-، ءثنا أزد رثتا ألأيد »نيم أن عيش قاد . أيئيجي؛و؛ يى عثها وذ؛ؤ0 
إؤأس *lJ . ألدزتيث خير وآنت وارزدا ننك و»اق وءابيثا لأنلثا بمدا ثِا قؤن 
قادئاذ أتشة. تذ ١^١ ك لا ;؛ ij;،أءئت,قفيِ يم ثت ثكي ئش قتم 

تاننخنك قاد أس د/ن من ؛؟i^، ولف لثا؛ي ئنث ءأت ِيم أن نعيش أس 
ماتثر وثن* ئقيى ؤا م-ا ئتم قلتم ثثد تنته كنت ِآن بهص ي بمن ما أقود أن لآ يمون 

وردكمرق أس آغدوأ ه دء آئق مآ ١^" ثم تنئ ث١ . أنسوس هئم آنت إJك نسك ةق 
ّيىوَكل ؤ ؤأنت عمم ألرقيب أنت كتس مقتنى ظثا هم دمت ما شايدا عمم وكنت 
[.١١—٨  ١١•;للكره ألنير أنت ٥،؛، لهم ثتغر وإن ءتادث تم؛مم تحب إن ؤا لجد 
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وعبرة:شرح ه
مريم؛والدته وعلئ عليه نعمته  'هعيئ سنه -نعالئ- الله بذم )١( 

به-تعالئ- الله بويل الذي المالك لأنه جبريل.١ وهو القدس، بروح أيده إذ 
فيها،يضعفوا أل البشر شأن من التي، المواطن قمح، والتمحت الإلهي، بالتعليم رسله 
لثقتأ-لي زؤكث ين آلئدثبم( رؤح ثزيث ^٥]، ا شأن في "نعالئ" نال 

المهدفي كلامه وكان [، ١٠٢]الحل: لأمدار،ه رينمكد وهدى ءامنإ قك 
اكرواالدين الأثمين كلام من القول بدللئ، برأها لأثه والدته؛ علئ نعمة والكهولة 

فىكلامه فمن فظاهر، عاليه نعمه ضنه أما أب، بدون غلام لها يكون ان عليها 
يكشت،ما ق تبمارها وجعاي و ما يته اؤثب، ءائغت( أممث بد أؤ,إد، • المهد 

ثياهجئارا بممله، ولم بو؛د-يى ئا . فا ينف ثا محإلرًقوئ آلمش وامحبمي، 
[.T-TT•]رم: 

وأعدائهحمومه على الحجة ؤإقامته الرسالة بعد كادمه فهو كهلا كادمه أما 
بتعليمهعليه بنعمته يلي٥ وألإءس|ليم وآلورينه وأ-لكمه أمح^ثب عثتلف 

يكتجب،ما أي' الكتاب؛ قراءة علمتلث، أي يكب ما به والمراد الكتاب، 
الذيالصحيح الحلم هي  ٠٤٤٠٤؛^^■^لتعلمها ووفقتلئ، بالقلم، الكتابة علمتلث، أو 

وفقهوالبصيرة والعبرة، الإقناع من فيه بما النافع، العمل إلئ الإرادة يبعث، 
الموسوية.الشريعة هي والتوراة الأحكام، 

لموسئشريحة ت، كانكما ءصز، لعيئ شريحة كانت التوراة أن تعلم ومنه 
الرسلبخاتم والبثارة والأحكام الحكم من إليه الله أوحاه ما والإنجيل: قبله، 

^^٤٠بكلمة؛ وقملها مستقلا نا قالنعم هذه وجعل لام—، والالصلاة —عليه 
علئإنعاما السابق النؤع كان إذ السابق؛ النؤع يخالف النعم من آخر نؤع لأئها 

هذهأما الأفادن، بها رماها التي الفاحشة من ؛براءتها أمه وعلى عيي الله بي 
التوراةوشريحة النافع، والعلم الختابة له —تحالئ— الله تعليم إلئ ترجع نعم ٥^؛، 

الإنجيل.وكتاب 

نعمتهوهو النعم من آخر نؤع إلى انتقال إلح • • • الءلا؛نه ثن محمح، ووإذ 
الشيءوحعل التقدير، اللغة: أصل في والخلن، والمحجزالت،، بالخوارق، عليه 
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ثمومقداره ثكله عين أي فراه؛ تم النعل الإسكافي حلق يقال معين، بمقدار 
الشاعر:نال قطعه، 

بفريلا نم بخلق القوم ض وبع ت، حلقما تفرى ت، ولأن
يميقدر القوم وبعفر فيه، تردد ولم أمضيته وأعددته شيئا قدرت إذا يريد 

هيئةمثل الملين من قملعة نجعل إذ عليلئ،؛ نعمتي اذكر والمعنى أراد، ما ينفد لا 
اللهبإذن طيرا فتكون نلالثح بعد فيها فتنفخ أعضائها ومقادير ثكلها في الطير 

يكونالذي هو والله والنفخ، التقدير تفعل نن، فانوتكوينه، هيله بتأو ومنيئته، 
ؤإحراجالولادة، بعد عمي مجن علئ ويطلق أعس، ولد من وؤألآًضهه الطر، 

عقبكلمة وكرر عمران، آل آية في بذلك صرح وقد احياوها، الموتى 
هيبل ا ءقفت عيسى صع من ليست المعجزات هده أن تنس لا حتئ معجزة كل 
بغآحكثئت وإذ ؤ العجزان مائر شأن رسوله يد على ~نمالى~ الله صغ من 

إسرامحلبمي، من حمايته ومنم، أحرى نعمة إلمح، انتقال إلخ • • • ءّمحط 
فيهجاءهم الذي الوقت، في أرادوه الذي ذللن، وكان وصلبه، قتله أرادوا عندما 

إنمنهم الكافرون فقال الرسالة، دعوى في صدقه علئ الدالة الواصحة بالايات 
علئالثيء يري الذي والتمويه الحر، حنس من هو المعجزات من به جاء الذي 

حقيقته.حلاف 

اثاوأثمن ءامثا ثاوأ لإنول، ه ءاينوأ أن ١^١^>؛ ءال، آوحنته ؤوأإ رى 
الإيمانالحواريين إلهامه هى عليه! أحرى بنعمة .؛ عبسئ نبيه يذكر مميوذه 

جمهورفيه كدب الذي الوقت، في الإيمان، لذللث، لهم وتوقيفه عبس وبرسوله به 
دعوته،وينئرون حجته، يؤيدون له أنصارا الحواريين فجعل إسرائيل، بني 

فيا وجهن ا سن وأحلمس لك، حلص من وهو حواري، جمع والحواريون 
بيبالإيمان أطالبهم أنبيائهم علي ن، أنزلأل>واربمه ءاد وقيل• مودتك، 

مذعنونملمون، بأننا واشهد امنا ؛ وقالواتعالئ— — الله داعي ؛أجابوا وبرسولي،، 
سورتيفي عنهم الله حكئ وقد والنهي، الأمر من الإيمان علن يترتب لما 

:قالواءاز آُصتايءا ؤس المسيح؛ لهم نال حين أئهم والصفح عمران آل 
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نىمآيد، عقنا أل ربك مّثطح هز مرنر أئ يتعيش ٢^١^١؛ ئال ؤإد 
نحنإذا ماء المن مائدة علينا ينزل أل ويختار ربك برصى هل ي أ ،

الطعام.عليه الل.ي الخوان والمائدة؛ ذلك؟ لنا سألته أو سألاْ، 
أنالله انقوا لهم؛ ئ عيقال أي؛ شن؛ثه، حكنئم إن أس أثثوا ؤث١ل 

تكونلئلا موس، علئ يقترحها محلفكم كان التي الاقتراحات ط، أمثال تقترحوا 
أنأو الايات، باقتراح ربه يجرب ألا الحائق المؤمن ثان من فإن لكم، فتنة 

المننغير وعلى العادات، بخوارق يعيش أن ربه من يطلب ولا ويكبح، يعمل 
نحنأي الخ؛ . . . منتاه ة؛ءىل أن زبد ؤث١ؤأ الناس محابس عليها جرت اض 

أنونريد تبرك، أكل منها نأكل أن نريد أو الهلعام، إلئ حاجة في لأننا نهللبها 
علمإلئ المناهدة علم فنقم للعادة، —تعالئ— الله حرق ؛مناهدة قلوبنا تملئن 

محمراتس وعدتنا فيما صد.ءتنا قد ان الشاهدات بهده ونعلم والاستدلال، النغلر 
هدهعلن الشاهدي■ س نكون وأن العادات، محخوارق ولو الدعا، كامحتجابة الإيمان 

.يمامحا ١ آمنوا الدين ويزداد للأيمان، التعد فيوس إسرائيل، يني عند يه أل١ 
وأنهأ، بعيئ إيمِالهم علئ يقوا الحواريين بأن القول علمن كله ذللئ، 

آيةباقتراح نمين إحراجا ولا منهم، تعنتا بكن فلم نية، بحن كان الهللم، 
لهما تذكين موين؛ثه حفنتم إن اممه لهم .؛ عين فول ويكون الائدة، 

يكتفونوإنما آيات، الرسول علن يقترحون لا أنهم وهي ط ولمرته الإيمان بآثار 
رسوله.به الله أيد بما 

أنصارنحن ؛ وقالواصوريا، إيمانا يعين الأمر يائي آمنوا إمحهم قلنا إذا أم-ا 
علنقريش كفار يقترحها كان كما الأيات باقتراح ذك بحد بعين كفروا ثم الله، 

حئلك يممى ز ؤو؟ازإ الإسراء• سورة في عنهم الله حكام فجما ه الله رسول 
ألأنهنزس>ن وعنس> عييفي، ين جثت ممف عة آو . بجوعأ ألامحس ثى نا تنر 

نيلاإلعكقة يأس ثأي أو كسما ءث؛نا ربمن،ت، َةما أك»ا»' قضز أو . ثييثيإ جأنلها 
شناثرل حق لثمك مزمن وأن ؛ ٥١ي رق أو ئْرذا ين يق لك ؛ون و أ. 

حكاهوكما •٩-٣٩[، لالإ«راءت أي-ولإه يئنا إلا *محق هل رز بثاف نز مروم كشا 
أتاييآقثءن_نا أزل ^؟،؛١ تيمي لا ١^٢؛< وقال ؤ. الفرنان محورة في عنهم الله 

.كمهذه عتنآ ؤممتو آشهم ز امسككرإأ لمد رثآ نئ أو 
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وحييكون أن تعين المتعنت المسف ذلك من الحوانيون أولئك كان إذا 
ؤءاثئاهقولهم• ثثكون الرسل، طريف من به مطالبهم بالإيمان للحواريين الله 
تذكيرهالقمة من الغرض يكون أن وتحين وملق، نفاق قول أو أمرهم، أول في 

الموائدفي والشأن ماء، المن مائدة محالوه حينما له ؤإحراجهم معه، قومه بنفاق 
ليقطعالمائدة إلئ أجابهم -تعالئ— الله وأن ماء، المن لا الأرض من تطال_ا أن 

الطلبذلك، إلى أجابهم أيه أو إياه، إعناتهم من رسوله ويخلحس أعيارهم، 
منأحدا يعيبه لم عيابا الله يعيبه المائدة نزول بعد يكفر من أن وهو ، بئرتل 

عنأعرصوا بالعذاب لهم قبل لا أمهم وعرفوا الشرهل ذلك رأوا فلمثا الناس، 
المائدةفى العلماء آراء س سيأتي ما علئ بها، لنا حاجة لا وقالوا المائدة، طلب 

.ءق؛أث عيئ أصحاب اقترحها التي 
•خ إل• • - ألثثاءه يى هتوث ءثنا آزل رثا أههز زأ أى عيتى ءؤثالا )٣( 

لمعسالجامع اللاُت، باسم فناداه المائدة، إنزال ~تحالئ~■ الله من عيئ طلب 
الربباسم ثم ^٢^،^^، ت فقال ذلك، وغير والرحمة والحكمة والقدرة، لوهية ألا 

وقد، فقال! خاصة، والإحنمان والتربية والتدبير الملك معص على الدال 
المقترحونهؤلاء يراها سماؤية مائدة عليهم ينزل أن ~تعالئس الله من ت، طل

عيداثنا ت بقوله وصفها ئم وأرواحهم، أبدانهم بها وتتغذى بابصارهم، 
الموسموبمحنئ والسرور، الفرح بمعس تحمل تالعيد وكلمة ، وتاغظه< لإللتا 

للعبادةالسنة أيام من معين يوم فى الناس له يجتمع الذي المدنى أو الديني 
ودعوتينبوتي حجة علئ منلث، علامة ينفاه ءؤو»اية الدنيا أمور من آحر لشيء أو 

حيروأتتا ؤ أيما منا ا أجبه نغذى ما غيرها من أو المائدة هذه من أي 
وارزقناوقيل اب، حبغير تشاء من وترزق بحساب، تشاء من ترزق 

 ji^^► ءدا-أأءيبئأ لا عد١ثا ئذ،ا ه ثتؤم تل يكئر يش ثلتمحأ هزلها ءاي( اثن
علئرتب ولكنه عليهم، ينزلها أن لعيئ - -تعالئ الله من وعد ألكليذذه، نى 

والفاءإلخ . . . بظآه تل يكثز فقال؛ شرط، أي نرظا الوعد هذا 
اليالآيادت، هذه بعل منهم يكفر من أن والمعنى ؛عدها، ما على قبلها ما لترتيب 
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كفارمحانر من أحذا _u< يعيب لا قديدا عذابا يعذبه ~تعالئ~ الله فإن اقترحوها 
الأية.هذه مثل يعطوا لم الدين أمتهم عالمي أو كلهم، العالمين 

عنفروي أولا؟ بالفعل انزلن المائدة فى السلف، مفسرو احتلف، وفد 
وجهعلئ • ~أي نزل الذي الطعام في هؤلاء واحتلف، نزك، أنها بعضهم 
نزولها، جربرر ابن ورجح آخرون، وعسه بحفهم، فابهمه الله- من المعجزة 

ينفع،لا به العلم إن وقال! نحينه، لا ماكول عليها كان وأنه للوعد، إنجازا 
سليمأبي، بن ليث ذروى' ألتة، تنزل لم إنها آخرون: وقال يفر، لا به والجهل 

ولماللمه صربة مثل هو قال ألثاءه من تأبده ءثنا ووذ قوله؛ في مجاهد عن 
المحنعن جربر ابن روى وكذلك جرير، وان حاتم أ؛ي، ابن رواْ شيء، بنزل 
يدبأءدبتأ ءلأ عذاثا أعدبم ه مغتمحأ مذ يكئر ، ^٠٣قيل• لما وأنه ننزل، لم أنها 

إلئصحيحة بأسانيد ذلك روى تنزل، فلم ط فيها لما حاجة لا قالوا ألش\بمه نى 
والمحن.مجاهد 

ثنالهمحآ ولمحا اؤنذوف لئاين ئنت ءآنت، ٠^،•^ أن تعيش آث، هاد ؤو\د' )٤( 
>اؤإذ؛ —تعالئ— قوله علئ عطف وهو ه الله لرسول حطاب إلخ . . . أمموه ذون 
الرسولأيها اذكر والمعنمم، إلح، • • • ءتك،ه _-،، ألمحفز ِيم أن نعيش اثه ثال 

لعيسى.يقول إذ أممهم؛ به أجابتهم عما فيالهم الرسل الله يجمع يوم للناس 

انزلنمالن الق إن يقال: أن ذلك. ني _u القول من اوانمواب ُال: (، ١٣•)٩; الطري: تمر :١< 
اللهرسول عن بذلك رويتا الذي للخر ذلك قلتا وإنما ربه• ذلك مالته عين مالوا الذين علئ ال٠اممة 

يخلفلا تعالئ الله فإن وبعد، عنه. ذكرنا بما انفرد من غب بعدهم من التاؤيل وأهل أصحابه وه 
ماماله حين جوو عيسى سنه إجابة عن كتابه في مخبرا تعالى نال يند الخلف، خره في يقع ولا وعدم 
^٠^١ت ذكرْ تعالن يقول أن جائز دغجر ^ ١١٥االم-اندةت ^^ ٥٥هرله،' ؤءاؤ ذلك؛ من اله 

ولو• يخر ما خلاف منه يكون ولا •٠ خبر تعالئ منه ذلك لأن ا ينزلها لا ثم .، [ ١ ١ ٥ ت لالمائدْ 
تكمؤذس يقول■ أن جاز ، عليهم, ينزلها لا ثم [، ١١٥لال٠اJدةت ٠ارلها يقول■ أن جاز 

ذلكبمعد منهم يكفر نم [، ١١٥ت انده زال—تى دأوا أءدتتأ لا عداثأ أعديم ؛ؤ بمتتقم ؟د 
وأمابذلك. تعالئ ربنا يوصف أن جائز وعير صحة، ولا حقيقة لوعيل-ْ ولا لوعده يكون فلا يمن-؛ه• فلا 

صمكاكان يكون أن وجائر ٠ ماكول عليها كان ^،١^ فأن المائدة، علئ كان فيما القول من الصواب 
تاليأقر إذا ٠ به الجهل صار ولا به العلم نافع وغير الجنة، تمر من تمرا كان زكون أن وجائز وخزا، 

رعمرو(اكزيل". احممله ما بنناهر الأية 
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نلت!أنت ت ذلك بعد له يقول ؤإذ إلخ، • • • والدتك وعلن عليك نعمتي اذكر 
منكبأمر القول نللئا أهالوا اله بأي الله؟ دون من الهين وأمي اتخذوني للناس 

لأحديقل لم ءج؛؛ عين أن الله ؤيعلم هم؟ أنفعند من وابنيعوم هم افنروْ أم 
تظهرأن الوقت ذلك في الوال حكمة ولكن إلها، أمي اتخذ أو إلها اتخذني 

وأمهعسى ظلموا الدين المشركين على الحجة ؤإقامة الشرك، من عين براءة 
الخالص.بالتوحيل. جاووا جميعهم الله رمل لأل الظلم؛ ذلك 

للناس!يقولوا أن والنبوة والحكم الكتاب الله آتاهم وفد بهم يليق ولا 
الكثب ٥٢ينبه آن بم—ي َكان ^٠^١ قال! كما الله دون من لنا عبادا كونوا 
ثيكتف ^١  C0Jأم د؛ن ثن 4 إدثثثادا ؤ>ثا بمول ئم وألئثوت وأدهأ 

^١^ي يوأ آن ثأم ظ و قمحن َمحر نبا ألكثث قهن سمقر 
•٨[.، ٧٩ءمران: ل1ل ت1إزله< أنم إد بمد الكنر أيأثثكم 

ويقوليجمعهم أن بعد للرسل كسؤاله هو الأحرة في هب؛ لعين ومواله 
إئكأي! آكيود،ه، عينم أنت، إيك( ثآ علا ^لأ فيقولون! ددتمِه، ؤ>cد١ لهم! 
الذينالناس من نعلم لا ونحن يجِج، لم ومن دعوتنا أجاب بم،ن منا أعلم 

أمرهممن نعلم فلا الأقوام س يحاصرنا لم من أما منهم، الذلاهر سوى عاصرونا 
جاءومن عمرنا في كان من وتعلم و؛اءلنهم، ظاهرهم فتعلم أنن، أما قميئا، 
توحيدالاتخاذ ين،لائإ متجاوزين كونكم حال أي! ، آمه< دون • وّءوله بعدنا، 

وهو—تعالن"■، الله مع أكثر أو إله باتخاذ يحدق وهو بالعباد، وإفراده الله 
نادر،وهو بالاستقلال ويفر ينفع المنخل هذا أن المشرك اعتقد مواء الشرك، 

فيماإليه الأمر بعض وتفويض إياه، ~تُالن~ الله بإقدار ويفمز ينفع أنه اعتقد أو 
والكرامةالتأثير من له بما —نحالن— وحمله الله عناِ ؛الوساطة أو الأسباب، وراء 
حكنكما البعثة عنلء العرب مثركو عليه كان الذي الأكثر وهو والضر، الفع علن 

ثثعثتَوي بمرهم لا ما أم دوُب ين وسلوى ؤ قوله! في عنهم له ال
ماآؤلياء درنهآ يى أءذد-رإ ؤوأكرّى وقوله! [، ١٨]يونس: أس؛!، هند ثم«تؤوا ظءإلإ 

-٣[ ]الزمر:  ٠٤^؛أثه ال، ليي؟ إلا تثدهم 
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بعبادتهمتجاورا الله غير إلها يتخذ من الحضر متعلس في يوحد وقلما 
هوالبشر غرائز في المغروس الفطري الإيمان قاف ومدبره؛ الكون بخالق الإيمان 

.كنهها أحد يدرك لا غيبية قوة عن صادر كله الكون تدبير أن 
ؤءةأو ه، أس أنل ءؤالتس_خ ! قالوافالأنهم إلها؛ الميح اتخاذ أما 

كانتومن المسيح، فيهم ثكنزه ئايث، أثن وإلكن أو ه تيم أبن ألمسيح يو أثن 
وليلكبه، أثرك إئه أي الله؛ دون من إلها المسيح انخل ففد المقيدة هده له 

تنبغىلا التي الألوهية فى ~تعالئ~ بالله مشركين العماني هذه أصحاب الله سمى 
-تعالن-.لك إلا 

بعدوالمربيه الشرقية الكنائس في عليها متفئا كانت فعبادنها أمه أما 
بقرون،الإسلام بعد حدنت التي البروتستانت فرقة عبادتها أنكرت يم هلنهلين، ق

هوما منها المسيح والة مريم إلى النصارى توجهها التي المائة وهذه 
مئويإليها يت صيام ومنها واستشفاع، واستغاثة وثناء، دعاء ذات صالة 

واعتقاد، ونمورهاوتماثيلها لذكرها والخشؤع يالخفؤع يفرن ذلك وكل باممها، 
والأحرةالدنيا في وتضر تنفع أن زعمهم في بها يمكنها التي لها الغيبية لطة ال

.ابنها بواسهلة أو بنمها 
بلااإلاا، كلمة عاليها بهللمقوا لم ؤإن لها المبادة بوجوب صرحوا وقد 

والقرآنمجاز، لا حقيقة ذلك بأن فرقهم بعض ويصرح لإله٠ا، ا اروالدة يسمونها 
.التمية غير والاتخاذ إلهين وابنها اتخذوها إنهم ؛ هنا يقول 

فيلواسا، ررالأب قول لمريم الممارى عبادة على الخالة الموص ومن 
اللهأم الهلاهرة للبتول الأرمنية الكنيسة تعبر ررإن الشرقية! الكنائس عن له مقالة 
المغبوطةللبتول بعبادتها القثهلية الكنيسة امتازت ءقد وقوله! آآ، مشهور لأمر 

الله".أم 
معهيكون أن عن ه وربه إلهه بتنزيه جوابه ءأيتبجث بدأ 1أحمكه م-وثان )٥( 

أنلتله ينبغي لا قول عن بالحق اكلة نفه تبرئة إلئ هذا من انتقل ثم إله، 
منبالصمة أيدتني لأيك w_^؛ لآ بمس ما أفول أف ك هءيأ وما فقال! يقوله، 

مجردا؛إنكارا ؤإنكاره القول ذلك نفى من البراءة فى أبلم وهو الباطل، هذا مثل 
٠٩٨'



حجةالنتيجة هدم أكد ثم بالدليل، مؤبدا نفيا الفعل نفي نلزم يالشأن نفي لأل 
ق•jI أتان ولا شى ق ما تلم هينثم ئثد ئنته َكث ^ان ت ذة_ال ذاط_*_ت أحرى 

محيهلعلمك لأل علمته؛ فمد فرصا مني غ و القول ذلك كال إل أي* م>ساث،ه، 
ودعوت،أظهرته ما تعلم لا فكيف، نفي، في وأخفيه أمره ما تعلم شيء، بكل 

إليهاتهيبني لا التي الدانية علوملثح من تخفيه ما أعلم ولا غيري؟ مني فعلمه إليه 
أكيوم|هءكِ آنت، ءؤإداث، وهبي بوحي عليه تفلهرني ما إلا بي كواستدلال بنظر 
يكونوما كان ما بكل المحيهل عكك لأف وحدك؛ الغيبية بالعلوم المحيعل ألتط 
^٠^١واستدلال ونظر بتلقين مستفاد ولا المحالومايتإ، صور من منتنع غير ذاتي علم 
وهوالخالص، التوحيد وهو ثي3لإب<، رق أثن أء؛الوأ آي، دء أتِنج، ح إلا لم هنئ، 

مثلهم،عبادك من عبد وأنني وربهم، ربي وإعلامهم؛انك، وحدك، مادتك أمرهم 
دمتما إيدا ءلإ؛م إليهم حمحتني؛الرسالة أنلث، إلا عليهم لي مزيد لا 

الحق،فأقر ويفعلون، يقولون ما علئ وأنهل أراقبهم عليهم قائما كنت، نيآه 
ملتك وأنت ءنجإ الريب آث كت ه  ٠١٠٥^بينهم، وجودي مدة الباطل وأنكر 

مدةانتهتؤ إذ وحدك؛ لهم المراقب، ت، أنكنت، إليك توفيتني فلما لجده، ّيىم 
ونهييعليهم، نهيي وأنن، معهم، لست، وأنا عليهم، أنهد فلا فيهم، رسالتي 

•وينهم .ض 

إقامةهو الجواب، ؛دللئح عنهأجيبط الذي وال المن المراد كان ولما 
إليهالجزاء أمر ءأؤه؛ فوض = القيامة يوم —تعالئ— الله عدل بها يغلهر التي الحجة 

تحدمم؛ممءؤإن فقال؛ وصفاته، ~تعالول~ نهايته تقتفيه ما ثح بحم~تعالئ~ 
الذينالناس أولئلن٠ تعزب، إن أي؛ للكتثّه، ألنير آّتا لهم؛يف سير ؤإن بمادق 

صلمن قفل وحدك، وعبادتك توحيدك من به أمرتني ما فبلغتهم إليهم، أرسلتني 
أحدامعلئ، يعيدوا فلم منهم، اهتدى م>ن واهتدى لهم، أقل لم ما وقالوا منهم، 

بهم،بارحم الخلق من غيري ولا أنا ت، ولربهم، ن، وأنعادك فإنهم دونلث، من 
أعلمقانت، وبواطنهم، بغلواهرهم ءلملئ٠ ب، يحتحزبهم ؤإنما بحالهم، باعلم ولا 

والمفرالفاسق، والعاصي الصالح، والطاع المثلث،٠ والمشرك الموحد، بالمؤمن 
ذرة.مثقال حدا أ تهللم ولا لهما، والمنكر والفسق للكفر 
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يمتعولا منهم، التعدي، يستحق من تعذب، فإنما تعدب إن ت إذا فالمراد 
الذيالجنس صمير فإئه جملتهم؛ إلئ الراجع الضمير إطلاق المعص هذا إرادة 

المقابل،في أطلقه ولذلك العموم، بصمغة يرد لم وهو الأفراد، ببعض يصدق 
يستحقلمن تغمر فإنما تغفر إن أي: إلح؛ . . . خثإه ئثغن ت فوله وهو 

جميعفي ألكره ؤ أمره على الغالب القوي آلعغره آنت، ^؛،1، منهم المغفرة 
العدل،بموصع أعلم وهو ا موصعه في وجزاء حكم كل فيضع وصنعه تصرفه 

للكثّهألنغز آنت ^٥^١ ؛ بقوله الأية تعقيب ومي والقفل، الرحمة ومرصع 
بحولهمنها حرمانهم أحد يستتفح فاد مغفرة منحهم إذا —تعالن— الله أن إن إشارة 

ثاءما شاء من ويمنع ، ولا يغلب الذي العزيز أنت لأنك وقوته، 
شيءكل تضع الذي الحكيم أنت فإذاك< إرادتك، عن بتحويخك ولا بمنع، ولا 

فمنمنه، أولن غير0 أن علئ بناء عنه يرجعك أن غيرك لأحد يمكن فلا موصعه، 
إلئمطالق تفويض مقام والمقام عليك؟ الاقتيات أو الاستدراك يستطع الذي ذا 

والحكمة،العزة بصفتي الأية حتم ولذلك شفاعة، مقام لا ا وحده —تعالئ- الله 
والرحمة.الغفران بصفتي يختمها ولم 

أنهمالمخلونون يظن من تعذيب أن إلئ إشارة الأول الشرحل جزاء وفي، 
الثانيالشرحل جزاء وني عدلا، إلا يكون فاد الله ْبن وقع إن المغفرة يستحقون 

منتكون فلا العياب يستحق أنه الناس يظن ْبن أصائن إن المغفرة أن إر إشارة 
تبدوالتي بالظواهر عبرة فلا الربوبية، وحكمة الألوهية، عزة اقتضتها لغاية إلا الله 

اليومذلائs في سئما ولا ، وحكمته الغيوب علام علم إلى ية بالنللمخلوقين 
يثاء.لمن ؤيغفر يشاء، من يعدب ت كله الأمر إليه يفوضر أن فالواجب 

ئنغر^^0 وقوله* ه تمدمم ^^^١ ت قوله في الضمير أن نعرف كله ذلك ومن 
وإليقول؛ وهو لمشرك الله يغفر كيف بأيه يعترض حتى للمشركين ليس فزه 

[.٤٨]الساء: إهء؟ا< بئنث آن ينفر لا أئة 
عكيأقه حرم ذثد اثه يثرك من ' غج؟ عيمئ عن حكئ فيما ويقول 

القومحنس الراد بل [، ٧٢ت ندة LaJI]المتكاره ين لأعل1ليأينلأ وما ٌالئّ.ار وتتأويثه آلجنه 
تقدم.كما والهنالح والصالح والموحد، المشرك فيهم الذين 



هعيسى 

ثننامحدن . ث/بما ، ٤٠أنلها ثى أنتدث آذ عمنم لكنب آق 
ينكألرمس أعؤذ إو ك ١٥سؤ، بنما لها ثنثل روت>نا إثها ءّابأ دويهم 

أن^، ١٥@ زط ٤^١ ثك لأم زك تمل محأ إثتا ئاد @ َتنا ثمث '4 
نهو م رئك هال كذللف ، ١١٥و يعي، أك وثم نثر يسفي وثم عنتم ؤ، ^4 

هء،أثذش تنة'" . . عنيّنا أم ؤارتث نثأ وجمه لآئا;؛د، ءاية والت«؛ملبمو 
نداثل بق ظه ، ٧١٥أفء غ إك اكثاض ،uf^^ @ ، ٢٧^١؛، 

.سمدا عمك يئك جعل، ئد عضي ألا عتيآ ين هنادلتها . مغسستا م_ثا وحكنلم، 
ظثاء1نا وئيي j؛_/4، ذءأ ؛. حث ُن، هثك ت1نوءل اقثنت بجيج إثك وهزمحآ 

ئأتتا. إف-يا ألومحّ أًًُقلم ض صوما ,؛^f، ثذرت ١^، يقوك لمدا آلمنر ن ثئ 
أبجمح•كاث تا نتروث يتأنث . ركالُا تنشا ،_؛، كد تملين ^١ ١٥قنمة, مونها هء 

ألمهدذ َكان س دممم َكثا ^١ ١٥إثه هلثارنا . م، أمك َ؛اثثأ وما موو  ٢١
هتكتئم، ي مار؛ا وجعاغ، ؛—١ وج*الإا آؤنب ءاثؤ أش خني إمح، نال صبنا 

0ثما محارا ءبمني، ولم اوض محا غ. دنت نا والزْ=فوئ ألثلنز وأوصي( 
هزكمة أن عض د'لش . ئ أيمت وءم أزث ووم ولدت ِوم نق نالثلم 

الخلق.متوى الصورة حن ءموثاء: شر؛ي، مكان إلئ أهلها عن تنحت• )١( 
.مدا)٢( 

فه.بمري ، UIلأف جدولا؛ : اامر؛اااواضملرى، ألجأئ )٣( 
العلرى.الغصن )؛(

■منكراوقتل■ العادة، غير على عجننا ردآ 



^٠١١ثنئ إذا و سمعنهؤلو ين يقخد أي( ^٥ َكان ما ينممحدا فيه آري آلثي( 
هاغنفرو^ متقير صتل هتيا هآعبدوه ووجي تذ أثن محوف ذيجا ك لم يقول 

[.rU-\n]رم: مح4 ى ثبي بن كئ لق:أن مبل ؤة بذ امحإب 
تدعبرة رح شه 

مريمالكتاب فى لهم بذكر أن ه محمدا نبيه —تعالئ- الله يأمر )١( 
أي:ثنماه، ع، أهلها  otآثدث ^إذ ءج؛>؛ بعيئ حملها في العجيبة ونمتها 

بعيدامكانا اختارت وفد شرفي، مكان في أهلها عن فيه تباعدت الزى الوقت في 
منميما ولا الناص عن منعزل( مكان إلئ حاجه في والعبادة فيه، لتتعثد الناس عن 

لومهممن حجانا وتتخذ القوم عن تتنحى أن ألهمها —تعالئ— الله أن أو المرأة، 
خاثهاءاؤءأرّثآ قولهI الجمالة عاى عهلمح وليلك، إليها، ء@ؤث حبريل لإرسال، تمهيدا 

فانزعجتحالصورة، سوى الخلقة، كامل بشرا جبريل لهاه بالفاء رؤحناه 
عفافهاعلئ دليل وهو مناه، َقث إن يق، آلرتن أءود هب ت وقالت رويته، من 

يرجىكان إن أرادت مياه َمحث" • وقولها الرجال، من ونفرتها وورعها، 
فىإلا توثر لا الاستعاذة أن لخلمها منلئ،، به عانية فاني الله؛ نتفى أن منك 

أى:[، ٢٧٨محبج(ه 'قئر إن ١^١ تى بتج( ما وودروأ كقوله: وهو التفي، 
حالفي يخئئ —تعالئ— الله أن الغرض وليس هذا، يوجب الإيمان مرحل إن 

حال.دون 

لها،جبريل من تهلمين ريتكناه علتما للث، لأهم، رنلي، يبمول ادأ إئما 
—الله أرمله المادنكة، جنس من هو بل البشر، جنس من يكن لم بأنه ؤإينامها 

قرألكره ؤلأم_إ وقوله: ءئق؛ؤث، جبريل نفح بواسطة الغائم لها ليهب إليها تعالئ~ 
ليهبإأتم، "تعالؤلء": الله إمح، يرجع والضمير مفتوحة ساء رليهبرا عامر وابن( نابع 
فيكون)لأهب،( قراءة عاى أما نامتا، الذنوب من طاهنا غلاما للثه تعالئ— — الله 

لجبريلالضمير 

لك<لأمل ربم، رندل اكأ اثتآ ^٠١)، »امن عن والحلواني ورش، برواية وناغع ويعقوب، عمرو أبو ثرا ( ٢١
بالألف.١لامن وترا ياياء. [ ١٩]ُريم: ئنثاه 

)حمرو()آ/¥ام(. والشر: (، ٢٨٨)وط: المباننلر: 



بأنيدم علئ حرت لما الهبة لأل الجاز؛ سبيل علئ إليه الهبة أصاف وقد 
مبثهإلى الفعل ؤإصافة وهبها، الذي كأنه جبريل كان فيها نفخ الذي هو كان 

لألأو ؛، ٣٦لإبءّاممت ألثا;بم؟ا< نذ َؤمل أثليإ ءإِأر( ؤدب5، كقوله؛ وكثير، سائغ 
الهبةمجرى جارية الصادقة البشارة تلك كانت بدلك بشرها لما ءص جبريل 

•مثاه أك وثم ثر ينسق ولم علم ئ بمؤ4 أف ولتا 
اتصال،به وتتصل ببشر، تتزوج لم أنها والحال غلام لها بولد أن اتنربت، 

كقولهالحلال، الزوج عن كناية فالص المألوف، الطريق هو ذلك لأف الأزواج؛ 
ألشاءهلنسام ءؤأؤ ت ه وقول[، ٢٣٧بشرة: ]الدسوهنه أي( هز يى ؛ ~تعالم،~ 

أشبهوما بها وحسن، بها، فجر ت فيه يقال ؤإئما كيلك، ليس والزنا ٦[، ]المائدة؛ 
أي:ساه، أك والأداب الكنايات فيه نراعئ أن تحق ب لا وهو ذك، 

هىتتحدث أن قبل بدلك عنها الله تحدث وقد بالعفة، ها نفعن تتحدث فاجرة، 
•[ ٤٢ت صران ]آل، ؛فسكه مم عث، و؛لينك اصعلثنك اس ؤا0 فقال؛ 

بلالفجور، شأنها من وليس بشر، تتزوج لم هبملأئ مريم السيدة كانت ؤإذا 
كماالأمر أي• ؤهات غلام؟ لها يكون فكيف والعفة، الطهارة شأنها 

—الله قال ومتن ، ه ،نغن، عو هو وإنك ءؤه١ل ارتياب، ولا فيه شك لا لك، ت، قال
بشر،يملئ، أن بدون ان إنللث، يولد أن تغريى تفلا يكون، كن للتيء نعالئ— 

ئثاءما دئلؤي أف ءؤحقد؛إك عمران: ال محورة في كقوله وهو انك، وإحمّعفتلث، مع 
ءايةه: ولوق[، ٤٧ران؛ ء_م، ]1Jثجمرزه ى لم يهتول، آ،ترا؛هما محقح إدا 

قدرتناعلى للناس أية عيئ لنجعل فعلنا ما فحالنا أي: لمحدوف؛ علة ه فناين 
يهتدونعلهم منا، صادرة للناس رحمة .1؛ عيئ ولتجعل أي: يئاه، ؤوثُده 
بدون٤^؛؛ بعين إتيانك وكان أي: تاه، مني—أتما به ويقتدون يهديه، 

رويته،عن لك غنى لا ~تعالئ~ الله علم في( مقال"را أمرا بثر يمك أن 
إلئوانتقل الفخ، عملية طوي نجمتاه تكانا يب.، هانئذث ئحثلئه وه )٢( 

ؤوٍ؛أاكحربم• سورة في يقول إذ أحرى؛ سورة في بينها وقد بالمحل، الإخبار 
وقتموءريا د؛؛شت، رصدئت، روحن١ ين( ِمه تقءث١ محها لصيت، أؤآ عمن آبمت، 

[.١٢]التحريم: آلثنمار(ه من جانت، 
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يوجزأن القرآن شأن ومن جلي، واضح المعنئ لأف ذلك؛ القرآن طوي 
يوناجبريل، نول إلئ ء؛قلآ مريم تح فاطمأن) يقول وكأنه المعنئ، وصح حيث 
يي،ؤفآشندن_\ إ وقوله فحملت،، بهلنها، إلئ النفخة نوصلت ط فيها فنفخ منها، 

كمابطنها وكبريت، الحمل، مدة عليها فمضت، وهو• إ آخر إيجاز فيه محمياه ذكاا 
عنيعيدا مكائا واحنارمت، أهلها، عن فتنحت، الوضع، قري، عند النساء يعلون تكبر 

.نومها جهة مآن الحادمحث، ذنائ، من مهمومة تزال لا لأنها الناس، 
جدِءإلئ الوضع ومقدما؛ته العللق ألجأها ١^٥^ حنج إق آلتحاص ؤنا-بماءنا 

تفالت، وهنالك الوضع، عند النساء شان الولادة عند عليه وتعتمي يه لتتتر النخلة 
لمابل -تعالئ—، الله لحكم منها كراهة لا إلح، • • • هتداه مل مف 

ألامحإ من ؤتات>ها البشرية العادة حكم علئ الناس من الحياء فرط من لحفها 
معلمتنامكانها من أسفل هو مكان من ناداها أي• يؤن؛ لجبريل الضمير ءمذ(؟ا< 

يفضلهتلح لم -تحالن- الل لأل الخدث٠؛ ذلك، من ءضة4 ؤ;لأ : لهايقوله لها 
الماءإلئ النساء أحوج وما وتشريين، منه تتعلهرين نهرا تحتلا، فجعل وإحسانه 

ئتكئتقنل آلننفيت يبيع إص، وهزئ ؤ : لهاقال تم المقفرة، الأماكن في ميما ولا 
لتعرفبالشراب، ليتها ن بحد طعاما لها الله خير يتأحرى تسلية حنتا؟4 ;نا 

هوالععلف، بذللأ، تولاها الأي "نعالئ" الله أف البثارنين هاتين من ،؛؛قة مريم 
براءتهاعلئ واضحا الدليل وسيقيم إ لها وتعييرهم القوم إفك عنها سيدفع الذي 

.فرجهاؤإحصان وعنتها الزنا، من 

فوله;ذللا، علن وزاد المهر من والشرب الرطب من بالأكل أمرها نم 
اللهلفعل واطمثني والخوف، الرعب، نفساك عن أبعدي والمراد: عيناه، يجودف 

البشرمحن أحدا رأيت، ؤإذا نفاملاح، أيام الخلق مءن أحدا تكلمي ولا -تعالن-، 
الكلام،عن إمساكا صومحاه ِللرهمتي هزرن ؤ,ءؤ، بقولك■ الكلام عن له فاءتن•ري 

ت،فأتمدة ته فمقأي: ه، مرمها يهء ثأتتط إلمتا ١^؛^*> أءًكيم 
عجينامثاه شئا ؟؛_، لمن تمنئم ^٥١^؛ له: حاملة وهي نومها يؤن بحين 

وهوإسرانل، بك، أمثل من، أبيها من لها أخا كال قيل: محث4، ا منكن 
بانصهوأرادوا النبي، هارون عنوا إلهم ت وقيل بص، موس أخي هارون غير 



أشبهتمن يا والمعنى• أحا، الشبيه يش ما و'كثينا والتقوى، الخالآل محي شبيهته 
سا؛امأمك َلكنئ وما سوؤ  ٢١أبوك َةاق والصلاح، التقوى في الله أنبياء 
فلماذافاجرة، تكن لم أمك وكدللث، سوء، رحل يكن لم أباها عمران أن يريدون 

أبويك؟سنة وحالفت النكر، جثت 

منهيستغربوا أن أبويه حلريفه غير على جاء أحدا رأوا إدا الناس عادة وٌن 
ؤَكن،; فقالواناءكتمو0، أنتم إذا يجيبكم الذي هو أي: إثوه، وثمن ذلك، 

قبلعهد كيف أي• ماغية؛ حال حكاية ونكلم صماه، النهد ي َكان من ئئؤنآ 
٠هذا نكلم حتى الرمان من سلف فيما المهد فى صبتا الناس يكلم أن عيسى 

ءؤء١ثؤه: ولوقخ، ؛ل. . . ه ألكثب ءائنؤ أثو عند إي >ؤهال )٣( 
قدكأنه محالة لا الأتي جعل أو قضائه، في سبق ذللث، إن أي إلخ؛ • • آلكتبه<- 

بنعيياش هاد ءاؤرإذ كقوله: الماضي بصيغة تقبل المعن يعثر ما وكئيدا وحد، 
ؤإنما[، ١١٦]المائدة: دون من إلنهيرث ولق لقزوؤا لفاين نلت ءآنت، َّ،يم أبن 

ؤو-بمنيأقوامهم عن وبالهم الرمل الله يجمع يوم الاخرْ في القول ذلك يكون 
علئنعمة وهي للخير، معلما أو حللت حيثما نئاعا أي دكثت،ه، ما أق مجارغ 

الخير.ويكثر البركة تحل حل حيثما مباركا، جعله أن عيسى الله نبي 
إحراجهمحي حاحلثين جد أنهم الناس ليعلم ~تحالئ~ لله بحبوديته قوله وبدأ 

كماالكتابة صنعة أنه يحتمل َالكنبه وعؤ —تعالؤلي—، لله بنوته وزعم العبودية هده عن 
[،٤٨عمرازت ]آل ؤآلإمحزه والثةّاثه ؤألحصفمه آلكئتب ءؤود٠شه عمرازت آل مورة في قال 

التوراةأيه وهو ويحتمل غيرهما، فهو والإنجيل التوراة ْع الكتاب فجمع 
فيقال كما والرسالة، التبوة لصفة الجامع الرسول هنا بالبى والمراد والإنجيل، 

ؤإلزمحقوهالصلإ يوله؛ وفي يثره إني بهآ إك ^ورسولا عمران: آل سورة 
أهممن وهما القديمة، الشراع من والزكاة الصلاة أف إلئ إشارة حثاه دمت ما 

أي:ءؤالثلإقه<، قوله: علئ عتلف بوإدؤ،ه ُؤويرإ والمالية البدنية العبادات أنواع 
تملي>ؤوللم الخير لأنواع جامعة كلمة و)النن( بوالدتي، أكون؛^١ أن وأوصاني 

جعلبل القلب،، غليغل جبارا يجعله لم أثه عليه الله فضل من أي؛ ّثياه، جبانإ 
له،باصهلغائه معيدا جعله بل ربه، بعصيان شقتا يجعله ولم ورحمة، رأفة قلبه في 
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•عه أبمث وبوم أموش وبوم ولدت يوم هد ءؤوأذلم إياه• راحتانه 
تعريف—أي التعريف هدا يكون أن الصحيح ا! ارالكشافاار صاحب قال 

أنوتحقيقه بالزنا، مريم اتهم من علئ باللعن تعربما الاستغراق- بلام لام( )ال
وعشعش اللام وكذ قال: فكأنه 5^؛ ؤن؛ذئر ق'ل: فإذا للأتماق اللام 

اللعن.إلا للأعداء يبق قلم أتباعي، 
ماهو ذللث، [ ٤٧نطه: أاثدقت؟بم اي ض و >ؤوالثلم ؛ ^ ٠٥٤موسى قول ونغليرْ 

ناحيتين:من للعادة حارق وهو المهد، في وهو هؤد عيئ به تكلم 
صغيرمن فصدورْ مفاكر، كبير رحل من إلا باكون لا متله أو الأولئ: 

.حارثايجعله 

وجعلهالمحاب، لءaلانه عن كإحباره تقبلة مغيبية أمور عن إخاره الثانية: 
الأنبياء،إلا بها يامر لا التي العبادات من وهما والزكاة، بالصلاة ؤإيصائه تبثا 
لأوالفاحشة؛ من به رمنن، مما مريم براءة على هدا فدد عنهم؛ الأحدون أو 

أولادمن بمعجزاته أيده الذي الله رسول يكون وكيف الله، رسل من رسول ابنها 
الزل؟

العجيبة،ولادته في القصة هد0 صاحب أي: «_^^، أق عيش ولاف )٤( 
'ألمحا— ورسوله:الله عد وهو مريم، ابن عين هو المهل.، في وكلامه 

قولهو فيه القول أي ماحل.وف: مبتدأ حبر أو حبر، بعد حبر ونم_وله فيه أدى 
يقولأي: المفعولية؛ علل بالمس، ه أدني وقرئ الباطل، قول لا الحق 

أثللقوإنما الله، بكلمة ر فإن الدح علئ أو الحق، قول شانه في —تعالئ— الله 
اللهبكلمة إلا يوك لم لأيه ؛ ألحؤ،ب< وءؤمتثث أده، ءؤرء=قتث عيئ على 

كمابح، ثالباسم للمث.؟، مية تأبح، واسطة غير من )كي( قوله وهى ، وحالها 
ء

يتمارونأو الثلث،، وهى المرية، من ينذوذه فيه ؤأقءL بالماء: انمثسبؤ ّس 
وثالث،الله ابن الضاري: وقالت، كاواب، ساحر إنه اليهود: قالتؤ فيه، ويتلاحون 

لأتة.

مماولا له الان شمن ليس أي: سيحث-هثه، ولم ين ؛جذ أن ثه َكان وما 

)يرو()•؛/U؛(. النم،: وض )Tا^\(< الكشاف: ]نفر: )١( 

٦٠٦



وعينحالق الله لأل له؛ وندا عيئ يتخذ حنئ ولد من يتخذ أل به يليق 
بطريقللولد نفى وهو الخلق، مائر كصلة ربه وبين عين بن وانملة ، مخلوق 

وقوله!وصفته، —تعالن— الله لئال ذلك مخالفة وهو دليل، معه نفى لأنه أبلغ، 
إذازء0ه ة لم يئون ؤث\ آتثأ ئئ ^إدا الاتخاذ، ذلالثج عن له تنزيه ءؤس؛ءءننهه 

صنيتعا لا بثر، ها يمأل بدون به أمه وحمل أب، بدون عين كخلق أمرا أراد 
.هأغأدوأه ي ك والامتثال، الطاعة إلا يكون ولا إرادته، علن شيء 

يأس ءؤوإ0 محمد! يا لهم وقل أي! ه، محمد نبينا كالم من هذا قيل! 
ند^,١^، نوله! علن عطف ،؛§؛«; ن عبكلام من وقيل: إلخ، ■ • • ظه 
مننقي؛ثه<ندا ةءثدوْ ذذملإ' يف أسَ ٠^^ عين؛ لهم وفال ي؛ أ ،

بينمعترصة حملا إلخ، * * *  ٠٤عيثي ءؤذنللغ> قوله! ويكول ، أمنن، ولا اعوجاج لا 
ءهؤت.عبن كلام 

ثانفي الأحزاب احتلف البيان ذلك مع أي! ، ثى ألئز]ب ؤهانن؛ت، 
في، رقمفمن ورسوله، الله عبد إنه الله! قول عند يقفوا ولم ، . عين 
وتوقيره،تعفليمه في متغال ومن اليهود، كبعض الزنا إلن به ينوالبذاءة الطعن 

اللهأنعم عبد أنه يحدثنا القرآن ولكن الله، فيهم نلاثة وثالث، لله، ابنا جعله حتن 
وجعلهوالاجتثاء، بالطهارة الحديقة أمه علن أنعم كما والاصطفاء، بالرالة عليه 
اللهنان.وسعة القدرة، كمال علن ودليلا للناس، آية وأمه 

ونال!الجزاء، يوم شهود عند ينالهم بما برسالته كنروا الذين توعد لم 
ءني(ه•ض كثب بن كمح؟ َه 
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ءعيسى 

خأةئثارثاو . ينه زعك إدا ^٨٠ تنير أن صمت ^١ ه ؤ 
أنمقظ )لا ئن إن @ ثمتوزرا، لإ ر ز ظ ي أق ضنث تآ ؤ ; ١ة 
ها'هم ِف ي يم 1قئثا ئثآآ نؤ @ ١^؛^ ته ح س قه 
ولا. سنتم /]؟؛؛ sfسا دأئ؟عولا آيا ثئرى هاد 4ثاعة ، ^ ٢٠٧إيم, ؤْ 

جئتُق أكتت،3< ع؛نئ ثآت وأأا . ٧ عدو لم إنم الثتثكن ثثديآلإ 
نيرنن أثن إن . نأطيمن أس ءآمإ فه ءمنلمن0 أفى تتضر ثكم ولأ؛إن بأل>آكت 

يفي!ُىنونت ييم ثن أ'محواب ؟•*؛؛_ . ئنثمم صرل سا ثنقؤ 
ماْ-ْا'[.لالز.مق; .ه آلير تور ءئاب، يى ءلل»وإ 

اللهرمحول قرأ لما أنه روى إلح، • • • ^٨٠^٠ تنير أ.ن صميج ءؤ'إإما' )١( 
لهاأنتر جثثر ثنب آثي يؤب ين سدؤذ وما ؤإنا==ئأ ربش: نل—ى ع

بنالله عبد شال شديدا، امنعاصا ذلك من امتعضوا [ ٩٨]الأنباء: وفيدرزىه< 
لكمهو ءقهت: مقال الأمم؟ لجميع أم ولألهتنا لما أحاصة محمد يا الزتنرتح،; 
عيسئرأن تزعم أك الكعبة ورب حصمتك فقال; الأمم، ولجمبع ولألهتكم 

أمه؟وعن -^١ علمه وتش نبي مريم ابن 

•واللجاج الخصرمت عادتهم )١( 
عم؛.)٢( 

علها.ودلل علا.ة )٣( 
غلمك.)٤( 
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فانيعبدون؟ والملائكة يعبد؟ وعنبر يعبدونهما؟ انمارى أن علمت وقد 
وصحكوا،ففرحوا معهم، وآلهتنا نحن نكون أن رصينا فمد النار في هؤلاء كان 
لماما أن فهمت أما ، يوملث، بلعة أ-جهالك ما ت بقوله النبي عليهم فرد 

عليهرد أنه روى كما الملائكة، ولا عزير ولا عيئ فيها يدخل فلم يحمل؟ لا 
بدللثإأمرتهم التي الثياطن عبدوا هم بل يقوله• 

بمئ/يموزم ؤ سا; محورة في نحالئ— — الله يمول لذلك رون المقنيل وي
ينثؤا أنث، تضك ءانأ © ثدون ءفائأ ا؛ؤ ذول لإ ي 

ينفيإنما وذللن، [، ٤١•٤، ]سبا: مهول،ه مم أيكتهم آلجى بمبدة َكامأ بل يريهم 
•نفيهما على دليلا يقيموا فلم وللمسيح لعزير عبادتهم أما للملائكة، عبادتهم 

لعبادةالحقيقة في نرجع ولحزير للمسيح عبادتهم إن ; فلناؤإذا 
عبادةفي ذللئ، مثل فلنا فأءلاءوهم= بها أمروهم الدين هم لأئهم الشياطين؛ 
يمدوالم فهم وعليه بعبادنها، أمرنهم المي هي الشياطين إن الأصنام: 
الأصنام.

الحكمهذ-ا الني. يخص لم وإئما عبدوها، بأيهم عنهم الله أحبر وقد 
خاصة)ما( كلمة مادامت، والعموم الخصوص عن الزنعرى ابن اله حين بالهنهم 

موهمالمحاحة عنلء الحكم هذا عن المعبودين بعض إخراج لأل العاقل، بغير 
للكل.و؛مح فعممه الجملة في عبادته في للترخيص 
الملائكةأف ودللث،اا أمريهم التي الشياطين عبلءوا همم ®بل بقوله: بين ثم 
~تعالئ~الله أن إل هب ين• من ومنهم معثوديهم، يكونوا أن من بمعزل والمسيح 

ننالهم ّجقئ، ١^؛^ ءؤإ0 فأنزل؛ وال النللث، إليه وجه حينما عنه أجاب 
الحسنئالله من لهم سبقت، وأولئاّثج [، ١٠١]الأنبياء: متعد عننا أؤكك آلصسئ 

لهم.شموله فرض علئ الأولئ الأية عموم من خارجون فهم 
وجادلمثلا مريم بن عيئ الربمرى بن الله عبد صرب ولما الأية: ومحنن 

اأنونيموبم>المثل منهيا قريش مماك<ه ؤءدا إياْ النصارى بعبادة الله. رسول 
لجت،يرتفع كما منه سمعوا بما وصحكا وجذلا، فرحا وصجيج جلبة لهم نرتفع 

)صرو()\\ا تمرالطري: انقلر: )١( 

٩



بفم)بمثورا(لاا وفرئ عليها، ءنرِوا ثم الحجة أعوزئهم إذا وحيلهم القوم 
الحقعن الناص يحدون وبسببه المثل هدا أجل من أي الميول؛ من الماد 

بخيرلت عدك 1لهنا أن يريدون مه< و نم ءأإهث-نا عنه، ويعرضون 
.هتاآلهتنا أمر كان مها به والمرص النار حب من عيئ كان ؤإذا عيي، من 

ءادم'ك«شفي أف عند عيّئ مثن وإث ~ذعالى~• فوله سمعوا لما وقيل؛ 
منأهدى نحن وا الق[ ٥٩_م_ران: ء JDو لإ ئاث ئث راس ين ع* 

ثرؤءألهنتا I وقوله فنزلت، الملائكة نعبد ونحن آدمثا، عبدوا لأيهم النصارى؛ 
المادنكه.بهم الراد لأن عيس؛ علئ لألهتهم مضل القول، ذلك علئ ره دو 

م__ح__اج__ةأن د ريبكيمو0ه ضم م نق جدلأ إلا للي ص/يوه ٠^^١ )٢( 
بهايرد ولم والمغالبة، الجدل سوى منها يقصد لم ه الله لرسول الزبعرى ابن 

نماءؤإة=ظم آية أن يجيل لا الزبعرى ابن لأن باطل، إبْلال أو حق إحقاق 
كلمةأن يجهل ولا ؛الأصنام خاصة حهثره حصن، آلدم دثثت ين تجلية 

لمالحاجة عند الرسول كلام ظاهر عليه دل الذي العموم وأن يعقل، لا لما 
هلنقل يتناوله لما عموم هو وإئما ، ،^٤^ والملائكة لعيئ اللففل عموم به يرد 
•وحدها قريش في لا الأمم جمح في الأصنام من 

لبالجد ، ئغفالذي الرجل ولكن يجهله، ولا كله ذللث، الزبعرى ابن يعلم 
الشيطان.له زينه وما الهوى له شاء ما القصور من عليها فيبنى كلمة في يتحكك 

ا؛تغاءإلا المثل هذا لك ضربوا ما القوم أوإثلئ، أف يرينا "تعالئ■" والله 
الجدليصبر أن أما الحقائق، ، لكشفوسيلة ليكون الجدل الله أباح وفد الجدل، 

العقلويستبحه الكريم، القرآن يدمه ما فدلك مقدمة، لا ومقصدا وسيلة، لا غاية 
>لم ال

بهطالبنا وقد منه، ماح لا أحن هي التي بالهلرّس الجدل أل يرينا والقرآن 

ندونيقث وإذا بكر أبي ص والبرحمي والأمشن وخلف، والكاتي عام وابن ونافع جعم أبو زأ  ٢١؛
بكر،أبي ص ويحي وحفص، حماد بروايذ وعاصم عِو، وابو كم ابن وقرأ الصاد، بضم .ش-ئدثه 

انماد.بكر ءؤتمّذونه ويعقوب وحمزة 

)يرو(واك: (. ٣٩٩)المسرط: : اظ 



إلاأشن ص او إلا ألكثب أنو قدو ;لا يفوو; !ذ الكتاب، أهو مع 
ثتجدو1ذةأغا' رلكه؛ا إهًظم وأنه إثنا أنيل  ٤٠١٠ومو ينثث طانتؤأ آلخن 
[.٤٦العنكبوت؛ ل مسيؤزه لم ؤعتن 

إلاالكاب أهل همن الدين في خالفا س نجادل أن ١^ القرآن نهانا 
ظلممن وأن الحق، إن والوصول والفضيلة، للخلق أحن هي التي بالطريق 

يجدىلا الجدل لأل نجادله؛ ولا ندعه الحق، يرد ونم الحدود، وتخطئ منهم 
نفعه.من أكبر صرره يكون وقد يفيد، ولا معه 

إق■ "تعالى" الله إلى الدعوة آداب لما يبين وهو ~تعالئ~ وقال 
صلمض أنتر هو ،I، إل أحن جى افير ؤئدلهر أ-لثثن يآ.ثكمان رث، 

[.١٢٠]الحل: لنلإ ؤهو محبيه، عن 
،مقمد لا وسيلة وأنه والمان.موم، المحمود فيه الجدل أل نعلم ذللئه ومن 

صارفاذا حجة، أو شبهة من المتخاصمين عتل ما ومعرفة الحق لتعرفإ وطريق 
حثويخلقه وحد، أنئ يتالمه أحلاقه من حلما وأصبح به، وكلف للرحل غاية 

إلاله هم لا يصح لأئه صاحبه؛ تمج كما النفوس تمجه مغ.موما كال حلً 
مبطلا.أو الجدل دل في محقا أكان عليه ومواء والعلب.،، الكلام 

يوكلونهمعمن الدفاع تعودوا الذ.ين المّحامين لط-اتفة عبرة ذللثح في ولعل 
همولا والباطل، بالحق خصومهم ؤيجادلون سفاحا، مجرما الموكل كان وإن 
نخاصمأن الله نهئ وقد مجرمون، أئهم يعلمون كانوا وإن موكليهم إنقاذ إلا لهم 
٠جما حمسممح،لإنإن عث ٠^^ قال؛ إذ مجرم؛ عن نا-افع أو خائن، أحل من 

إلآنممّم قثاوذ أدمت عن قدله وألآُ . لجما عقورا '٤ال  ٤٠٢إُى وأسنم 
لاس:أيئاه -مانا مال تن محث لا أثه 

منإنقاذْ تطبع يمحن المحاماة رحال من ورائه من أن المجرم علم ؤإذا 
علئيتجرأ أموالهم، أو بدمائهم ولا الناس اعراض سالي لا فإنه جريمته؛ 
لبهافيالأموال وعلن فيريقها، الدماء وعلن حرمتها، فينتهك الأعراض 
مجرم،عن بالدفاع يرصئ من المحاماة رحال في يوحد ألا علم ولو أصحابها، 

ت،ولكانوحل، ، خانقوهو إلا القانون مخالفة علئ أقان-م ما حانن عن الجدل أو 
اليوم.منها أسعد الأمة 



صفحاتعلئ \ذكريمة الأية هذه يكتبوا أن إلئ المحاماة رجال أحوج وما 
جراك'َةالا تن نحش ثُ أثن إة آثمم ؛-،^ ٥٤أدمت عُن م هوبلق

وأصحالعفر، وعقدة المشاكل، منكلة المال أصبح وقد نمنع ماذا ولكن 
اللهرزقنا حرم؛ وما حل ما ثيله مفي تبيحون يالناس لدى عدرا الخيش تا حلل

مبذ ت وقوله ماثم، من يغضبه فيما وزهدنا ثواب، من عنده فيما وحببنا الخفة، 
ممايعرف لم معتئ وهو اللجاج، دأبهم الخصومة، شداد لد، أى حماعوي،ه، مم 

ولكنالحوادمحئ،، من حادثة في مجادلا الرحل كون فقد الابات، من سبقه 
حلقاالخاصمة أصحت هؤلاء أن يرينا فالله أحلاقه، من حلقا يمر لم الجدل 

أغراصهم.من غرصا الجدل وصار أحادقهم، من 
ِمآ:ئ• دالبوةأي الخ؛ . .ي.أنمثا تد إلا ئن ذ \و)٣( 

كالأمئالذكره يسير عجينا أمرا أو والتقوى، الملاح في مثلا • أى إسءت؛طه، 
الأصنام،إلئ ب، نما إليه ينج، أن من تنزيهه نللiج من والخرصى السائرة، 

تنبيهكذلك وفيه هوه، و خير ؤءألهتنأ ت فيه ويقول مثلا الربعرى ابن يقربه وأن 
بهالنزول وياحلل خظ الرأيين فكالأ البولية، رتبة عن رفعه من رأى بْللأن على 

عليهالله أنعم عبد إلا هو وما المعبود، رتبة إلى به والمعود الأصنام، مرتثة إلى 
عليهالله أنعم عبد عن ينزل ولم ا إلها يكون حتى الحل ذللث، يتخهل فلم بالنبوة، 

قمح،رأبهم برى من رأى بفساد أيما تعريض وفته الأصنام، منزلة في كون حتئ 
ومالامه—.عليهم الله —صلوات المالاكة شأن 

ممعوآلما وأنهم مثلاه، منير أن ضميٍ،  ١٠١^؛لقوله؛ الثاني التفسير وعلئ 
نحن؛ قالوارا>—،ه ين كأقثنٍ ءادم كنك، أم عند عيش مثل -تعالئ-؛ قول 

التفسيرذلل؛إ على الملائكة؛ عبدنا ونحن آدميا عبدوا لأيهم النصارى؛ من أهدى 
الممارىكعبادة باحللة للملائكة فعبايتهم يباحلل، ياحلل قياس أنه لبيان يكون 

للهعبيد الكل لأف عبادتهم؛ يهللان في عيئ وبين المالكة بين فرق، ولا لخيسئ، 
ائركأنه شأي■ إلخ؛ ■ • • عقوه أتتا همد إلا ئو وإئ فقوله؛ —تعالئ—، 

بانالخواص ببعض وحمه بالمبوة، عليه الله أنعم ممن أنه أمره قصارى الخثيد 



ومنالربوسة؟ رتبة من هو فاين منه، أبلخ بوحه آدم حلق وفد بدع، بوحه حلقه 
أهدىبانهم الملائكة عبدة يفتخر حتى يعبده من مدمثج صحة الناس يتوهم أين 

حالهم.س أحف حالهم بان يعذروا أو منهم؟ 
ذللث،في لهم وتخطئه القول، ذللث، لأصحاب فيه تإيه ت القول وجمالة 

أنهناحية س يجئ لم المسيح عبادة ؛هلالآن وأن بباطل، باطل قياس وأنه القياس، 
منفكل ~تعالى~، لله حاصع عبد أنه ناحية س حاء ؤإنما الملائكة، من أقل 

الخالق،هو انمباده يستحق الذي إنيما يعبد، أن ناهل يلا العبودية في شاركه 
اللهحرمها قد الهداية لأل الميح؛ ة عبد من أهدى إنهم ت قولهم في لهم وتخطئه 
الضادلفيهم بل الهدايق، أصل فيهم يكن فلم الملائكة، وعابدي المح عابدي 
أننريكم أن شئنا لو أي. ,؛ذلغوثه، آلإي^ ي( هج يتر هينا ثناء ُؤدإو البعيد 
ذللث،من أبيع على قادر ~تعالئ~ وأنه الله، قدرة من ببدعة ليس ءو،ؤن عيئ 
كما>ؤنافةءئه رحال وأنتم اؤ.متاما؟ا< ك النوا بطريق حالفنا ءؤلثثلتاه< وأبرع 

فيمستمرين جعلناهم كما فيها مستقرين ا'لآذ؛يىه ؤ^، الإبداع بطريق حلقناهم 
الأفاعيلؤيباثرون وتذرون، تأتون فيما يخلفونكم أي. وبملانو0ه، الماء 

هذهله ت، كانفمن الماء، في والتقدير بيح لت١ شانهم أل مع بكم، المنوطة 
وحلماعبيده، من عبدا وتعثدون ونه تنكيف الحد ذلك إلئ الخوارق على قل.رة ل١ 

أنحقكم س كان وما البشر؟ سنة س المألوف حلاف علق حاء لأيه لقه؛ حس 
سمثل إلا ذللثح في مثلهم وما ومنثثه، حالقه وتتركوا الفتنة، هذه بعيئ نفتنوا 

ونىفعبدها ومزايا، حصائص س فيها الله أودعه وما المجارة، الكواكب، فتن 
.ومخرها حالقها 

وإلثمؤؤألقمس وألقه_از أكز ءاثتني ويكئ ت ذك في الكريم لقرآن ١ ويقول 
إناههكنتم إن حلئهث أدى ,ثي ؤآسجدإ للممر  ٠٤^للقسي ثنجدؤإ لا 

[.٣٧]نمك: 

يقتضيلا وذللث، لهلانه، رسونفوذ الله قدرة على آية يكون أن يعد لم فعيئ 
لثمى١ ونحالى كالم، وغر0 عيي حصالى العبادة تحق يلذىإ ١ إنما ، يحبلء ان 

الأيات.س وغيرهما والقهر 

٦١٣



وفرئأقراطها، من الراء، بمنح نزط ت أي ممت-اءوه، أنام ُؤو1دام ا ر؛ 
pLعلنا وكان علامة، أي: اللام؛ بفتح )علم(  U ،به،الساعة علم لحصول ؛

البعثصحة علئ دليلا كان الله بإذن الموتى وإحيانه أب بغير حلفه باعبار أنه أو 
وفيهمالخليقة بدء علئ ندر إذا أنه يربنا -تعالئ- الله وكان الكفرة، ينكره الذي 

عبداأععلئ إذا أو الإعادة؟ علن يقدر لا فكيف، العجم، الوجه ذلك علئ عيئ 
الموت؟بعد إعادتها عالئ هو يقدر لا فكيف، بإذنه الموتى إحياء علمي قوة عبيده من 

قائما،البعث، صحة علن الدليل دام ما وقوعها في تشكى لا هاه 
الحيإلن موصل مسنشحره صرط ءؤ،ئدا هداي اتبعوا ناهقة والحجة 

ننزهعدو لمحن قلإ اتثاعي، عن ه ؛لشكي بمثّدتئأ الضلأل عن بعيد 
العداوة.ظاهر 

نثاةعن تكلم أن بعد ٠ جثتكم ثد ل ة ^^_،^، بمشم، لمناء ^^١ 
فيتعاليهم في وتخعلئتهم بها، الافتتان عدم إلن القوم ونسيه العجسة، عين 
حاءهمأنه أخبرهم الواصحة ؛العجزان حاءهم لما عين إن قال؛ مؤث عيئ 

حاءالتي والحكمة ودنياهم، دينهم في به يسعدون الذي المافع والعلم بالحكمة 
وأحكاممواعغل من الإنجيل في وما تشريع، من التوراة في ما هي عيئ بها 

إياهالأعلكم أي* ؛ محذوف، علن عتلفح ه فيه عنشنؤن ١ةjكا بعهس لكم 
أنالرمل ثان لأ'لا الدين؛ أمور من ه فيه ءمظأنوث ألكا بنص لكم لأما وؤ 

به.ويعملوا لياحذوه الحق ويعرفوهم فيه، اختلفوا محا للناس لينوا الله يرسلهم 
}رمه( هو اثت بقوله■ القمة حتم ثم وطاعته، الله بتقوى أمرهم ثم 

خاضعالله عبيد س عبد أنا ؤإئما معبودا، ولا لكم ربا ولمت ٠أعدرئه، 
يديعلن ظهر وإذا والولادة، الحمل أمر من به اختمني محا إلا العامة العبودية 

صثبمث^٠^١ معاونته بدون به لي طاقة ولا وتيسيره، باذنه هو فإنما للعبادة خارق 
يعبدالذي هو وأنه وربكم، ربي أئه س إليه دعوتكم الذي هذا أي؛ ئنتسره، 

المستقيمالعلريق هو عباده وقانون لمذلامه، خاضع لله عبد وأنني ومنكم، مني 
منعيئ شأن في الأحزاب اختلفج الواضح البيان ذلالث، ومع سالكه، يضل لا 

الجزاء.يوم في وصخمله عذابه منهم الفلالم الله توعد وقد والمارى، اليهود 



يعيسى 

قوجعلثا آلإنجل وءاتيثه منبر آن سش ومقتا يثنلتا ءامهم عق مئنا ^۶ 
ئماآثم وهنوي آمغاء إلا عثهز َكثنن1ها ما اثوعؤها ؤتجماثه وأّحمت ?،١٧ آنجوه قلوب 
[.٢٧]ا)حديد: دفهود،ه يتيم ئير مهر •؛مم ءامهمأ آزن هثا؛ينا رعاثها ص رعرها 

وعبرة:رح ش٠ 
!لخ.. . . منبمره أن سش وثقنا رنلثا ءاثنرهم و فقنا ءاؤ-م )١( 

الرملمن كان ومن وإبرامم نوحا أتح أيه الآيات بهذْ ~نعالى~ الله يرينا 
ِيىءؤوج،ئثا الإنجيل، وأعطاه مريم، ابن بعص وقغئ آخرين، رسلا ذريتهم في 

يجعلهمفلم بينهم فيما للتراحم وفقهم أي: ودبمُثه، رأئة أنجو، آورنتث ئلوب 
تفيه الله فال الذي ، ٤^؛؛ عيسئ برسولهم كاسيهم القلوب، غلاحل ولا جبارين 

أصحابفى —تعالئ— الله كقول وهو [، ٣٢ت ]مريم ثمناه جئارآ ^^٠! 
[،١٩]المنح! ;^٥٤٠ ^لcكةار عق أنداء •عه7 ؤإلإي أثي يؤل ءؤمح1د • محمد 
أنفسهمعند من واختلقوا أي• محذوف؛ لفعل مفعول ابتدعرهاه ^^٥؛^ وقوله؛ 

حعلالله أن يقتضي لأئه ؛ قوله؛ على عطفه يصح ولا رهبانية، 
٠ؤ ت وقوله يض لا وهو لها، ووقفهم فيهم الرهبانية 

كسائرفيه مبتدعة هي وإئمأ رهبانية، فيه يكن لم المسح دين أل نعلم ومنه 
همبل عليهزه، َكاتها ؤما ت قوله لذلك ويدل الأديان، أهل يحدثها الى البيع 

استثناءه آثم يصوي آنيناء ؤؤءلأ ت وقوله ، فرصا أشسهم علئ فرصوها الذين 
لهم،ثوابه وزيادة الله لرصوان ؤلذتا إلا واحتلقوها ابتدعوها ما أنهم أي منمهلمر؛ 



الزيادة؛مصي لا الدين في ويزيدونها ينشئونهآ أصحابها فان البيع، سائر ثان 
الرغائبكملاة —تعالئ—، الله إلئ التقرب بقصد بل \ذثوخ.1 علئ والاستدراك 

وكزيادةالجمعة، بعد الفلهر وصلاة رجب، من أصبؤع أول في ابنيعوها التي 
اكيالدع ص ذلك غير إلئ الأذان، ألفافل بعد ه البي عني، واللام الصلاة 
إلاأصحابها بها يقصد لم اراميين، حلفائه وعهد ه ارسول عهد بعد أحدك 

يكفي،لا المة حن، ولكن حنة، فالنية —تعانخ،—، الله إني، والرلفى الثواب زبالة 
حدعند الوقوف عن، لم للغنى ولا "تعالى"، الله دين، في، للأبتداع عذرا 

انتقالمسر، أحبرنا —تعاني،— الله لأن س، الله رمحول عن العبادة وأحد الوارد، 
رويوفد علينا، نعمته وأتم الدين، لنا أكمل أيه الأُءلى ارفيق إلى ه ارمحول 

أنزعم ففد نة حيراها بدعة الإسلام في، ابتيع من، ت قال أنه خهئع مالك عن 
ديقة٢لم أ'كلت I يقول —تعالطر— الله لأف الة؛ الرسحان . محمدا 

.دينا اليوم يكون فلا ديتا يومئذ يكن لم وما لمحاه ألأسلم لم ورضيت نمغ، عوقأ وأشت، 
إني،التقرب ويقصد نية، بحنر كانت الأديان في، نشأيت، التي، البيع أكثر وإن 

إني،ترى ألا الثناء، فير والإفراط التعظيم فير المبالغة من، وجاءت —تعاني،—، الله 
أن)وأشهد قوله عند والإقامة الأذان ألفاظ فير يزيد وهو الجهالة المؤذنيز، ؛عفئ، 

اللهرسول في، محبته ذلك عنخ، حمله والذي ررٌ|ش«أا كلمة الله( رسول محمدا 
حرصهمنر وتعفليمه ارمحول توقير عنير أحرص ~تعالى~ الله أن وفاته له، ؤإكباره 

أحدمن، يقبل، ولم والإقامة، الأذان الفاظ فير باسمه اسمه قرن ولذلك هو، 
المسالةوأن بارسالة، ولمحمد بالوحدة، له شيد حيث، إلا بالإسلام الشهادة 
تمحولا ورد، ما عند الوقوف فينبغي، -تعاني،-، الله أنير وتقرب عبادة مالة 
ماالعبادات أنواع في، يزيل أن نيته فير مخلمتسر لكل، أبحنا ور بحال، عليه اريادة 

أصحابكان ولقد يغلي،، أن يذكن لا الابتداع من بال الدين عني، لفتحنا ثاء 
متهماراحد ، ليقفحتى إجادلنا قويا ويجلونه محبتنا، فوؤ، يحبونه الله رسول 

تثيحوايلم الصادقة الحبة هذه ومع الحراب، دونه يتلهئ، له درأة الحرب في، 
كيف،١ل٠شرع، على تدركوا ويأمورا يختلقوا وأن دينه، فير يبتدعوا أن هم لأنف
اراثدينرحلفائه وسنة سنته نتبع أن وأمرنا الابتداع، عن، الله رسول نهانا وقد 

.بالنواحذ عليها ونعفؤر 



سوىبها يريدون لا بأنهم بدعهم عن يعذرون لقوم عبرة ذلك في ولعل 
العمل؛دلك في النية حئنوا وبأنهم ثرائه، من والتكثر —تعالئ—، الله مرصات 

مرصاتابتناء الرمانية ابتدعوا لأئهم الإثم من عبسى أصحاب يعب لم الله لأل 
الإثممن الغلينل الطعام المريض لأبنها تقدم التي الجاهلة الأم يعف ولم الله، 

بحياةطبه أودى الذي الجاهل الطيب يعف ولم الهلعام، بدلك انتفاعه ابتغاء 
ولمبمصلحته، مثغويا نمائه علئ حريفا كان لأنه العقوبة من الناس من رجل 
السريرة.طيب الية حسن كان لأيه حالفه؛ س القانون يعف 

دينفي الابتداع في عيرا يكفي لا وحدْ المة حن ان علن دلل ذلك كل 
اكشريع.عن والاستدراك الله، 

فيعاليه ئم المسيح مواعفل تأثير للرهبانية النصارى ابتداع منشأ ولعل 
علىالناس يحرض رسول كل بأن العلم مع الدنيا، لدات عن والإعراض الزهد 
فييتفاوتون كانوا ؤإن فيها، والإسراف الحياة هده لدات عن والإعراصن الزهد 

فبالغواوالحامية، ية النقالأمراض في أقوامهم تفاوت _، حعلى الدعوة هدم 
النساءوتركوا الجبال إر ولجووا .؛إ المسيح س صدرت التي الأوامر هذه في 

مخلصينالدين في الفتنة من راوم الرمانية علن حملهم الدي ت وقل جانا، 
فقاتلوهم.، عين بعد المومنن علن ظهروا الجبابرة لأ0 للعبادة؛ هم أنف

الرهبانية،فاختاروا دينهم، في يفتنوا أن فخافوا القليل، إلا منهم سق لم حتئ 
كخئيان)ره_،( س فحلان الخانق،، وهو التهبان إر المنسوبة الفعلة ت ومعناها 

راهب،؛1 جمع الاهبان، إر نسبة كأنها ، بالفم رورمانيةا وقرئ■ حنئ، "س 
وركبان.كراكب، 

لهمبدعة القرآن واعتبرها الرهبانية، عن ءجو المح دين نهن وكما )٢( 
عنوالانقطاع الإسلام في الرهبانية عن الإسلامي الدين نهن ت الدين ذلك في 

الزاجإن ت وفال الزواج، علئ قادرين داموا ما يتزوجوا أن المؤمنين وأمر النساء، 
منه.فليي سنته عن رغب، وص ه، سنته 

رهْلئلأنة حاء يقول ه، ماللث، بن أس عن صحيحه في البخاري روى 
نقالوها،كأنهم أخيروا فلما المي همادة ألون يه المي أزواج بيريت، إلن 

)صري(ا■٢(. ٣/١V)القرطي: تقم ]١( 
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فقالاحر؟ وما ذنبه من تقدم ما له الله غفر فد . الّكا ٌن نحن دأبن ■ فقالوا 
وفالأفطر، ولا الدهر أصوم أنا آحر؛ وقال أبدا، الليل فأصلي أنا أما ت أحدهم 

فقال؛ه، الله رسول إليهم فجاء أبدا؛ أتزوج فلا النساء اعتزل أنا أحر• 
أصوملكي له،ر وأماكم لاه، لأحئاكم إني والاه أما وكدا؟ كدا نكم الذين 

ا.١١منىاافليس سي عن رغب، فمن الماء، وأروح وأرتا، وأصلي وأفْلر، 
فرصواالذين هم الممسح أساع أل مع أي• رعاِثهاها حذ رعوها ؤئ-ا 

ماذلك مع عليهم؛ يكتبها لم الله وأن وندروها، فرصا أنفسهم علن الرماسة 
الصادقفيهم فكان ، ناور0 رعاية النادر علن بجب كما رعايتها حق رعوها 

ّلفهموهم ترثثيم، -أ^١^١ أئن ►ؤقاينا بقوله: عقبه ولذلك والكاذب، 
المراوون.حلفهم وهم ، ميمالمخلصون، 

مساقيسق لم اثرعوهاه حؤ ت قوله أن هو الأية فهم في آحر وجه وهناك )٣( 
فابتدعوامثاق، أشهم كلفوا الأقوام أولك أن لإرادة بل الأقوام، لأولئك الذم 

فرصهاوإنما الدين، أصل في عليهم الله يكتبها ولم المسحيه، في الرهبانية 
اللهرصوان بها ليبتعوا إلا عليهم كتبها ما وأنه استحينوها، أن بعد عليهم 

فماالله، دين في الفتن من بها ليتخلصوا عليهم فكتبها الثواب، بها ويستحموا 
منهمالمراعين المؤمنين فآتينا بعضهم، رعاها الذي ؤإنما رعايتها، حق رعوها 

•يرعوها لم الذين دهم ينيم وير ؤأ-مهث للرهانية 
عنالهي، وأحتارْ إليه أميل الذي وهو الأول الوجه علن الأية في والبرة 

أتباععلمن والامتان لما، الناؤع رم ما عثر والوقوف الأديان في سداع الا 
وقتنافي المستعمرين غلاة وكأن ، قلوبهمفي جعل بأن المسح 
فأينؤإلأ كثير، أو قليل في به يتصلون ولا المسيح، أتباع من ليسوا الحاصر 
المسحأتباع نقومهم؟ في الخيح تعاليم آثار وأين بهم؟ ورأفتهم باكاس رحمتهم 

منقلوبهم قديتح المعمرين غلاة ولكن ، قلوبهمفي الله جعل 
وإراقةالبيوت، وتخريب الأطفال تيتيم يستبيحون فولاذ، مجن وأكبادهم حديد، 
أسلافهممن هم وأين الممقوت، والاحتلال الجشع، الاصتعمار سبيل في الدماء 

(.١٤٠١)وملم: (، ٥٠٦٣)اليخاري: دوام )١( 
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أشهمعلى وحرٌوا الحياة، ملاذ عن انهطعوا حتى المسح بمواعظ تأثروا الذين 
الجبال،فمم إلئ بدينهم فروا الذين المسيح تلاميذ من هم أين مباحا؟ كان ما 

إلىيرأ المسح إن أحدا؟ يفللمون ولا أحد يقولهم لا حتئ العيش، وغليظ 
قلت^تا ت قومه عن يسأله حين وخالقه لربه ويقول الوحشي، العمل ذلك من الله 
والإصلاحالعدل، ؤإقامة بالناس الرحمن من إليه ودعوتهم دءه، آتَنجأ مآ إلا ثم 

فييدعون الذين المستعمربن ولكن والظالم، الفال عن والبعد الأرض، في 
أجسيبلد في أقدامهم وصعوا هم إذا تعاليمي كل ينسون أشياعي أنهم كنائسهم 

،ادا فوصلاحهم ظلما، وعدلهم غلغلة، ورحمتهم قسوة، رأفتهم فتتبدل منهم، 
الأحادقفساد ينشروا أن على يحرصون ، تفريما والجماعات الأفراد بين وتأليفهم 

بشهواتهمالناسي ليشغلوا ، لهوة ا وصائل لأهله ويمكنوا أحذوه، الذي اليلد في 
يحرصونكما بالخير، البلد علئ يعود حدى عمل في يفاكروا لا وحش عنهم، 

بأسبعضهم ليذوق وأحزانا، شبئا وجعلهم بعض علئ بعضهم الناس تاليب عنئ 
أداضهأمام تقف لا الفسمير، قار النفس هادئ المستعمر فيصبح بعض، 

لأحيهالإنسان معامله الناس يعاملون ليتيم ويأ العقبات، من عقبة الاستعمارية 
يعملونولا ، وزئا لإرادتهم يقيمون لا الخم، من كقهلم؛ يعامالونيم ؤإئما الإنسان، 

الثحوب،على وأوصياوه الأرض في الله وكادء وكأئهم ابنا، حلغضبهم 
بالثقافة،له وأقروا بالرشد، له اعترفوا حيث إلا الوصسايا من شعب يحرج لا 

منلموا الناس وكأن الاعتراف، ذللث، الشعوب من لشعب يعترفوا أن وهيهات 
القوسيزكى الذي العلم وكان وحزم، رشاد وفهم ؤإرادة، عقل فهم آدم، أولاد 

فيالله جعل الذين أبتاء أهؤلاء جلدتهم، أبناء وعلئ عليهم ولما العقول ويثمف 
يقنعلم الذي الفو-ا الطيب مL٠J Vاذلك صائلة أهؤلاء ويخج قلوبهم 

الجاحدين،الفاسقين سلاسة هم أم الرهبانية؟ إليها ف قاصا الشريعة ليفط بتكا 
الصارخ،العدوان ذلك على الله يحاسبهم وسوفط المعتدين؟ الذلالمين وأبناء 

ومطالله أل إلا الفللم؛ ذلك في لها ذنبج بلا الشعوب واصهلهاد البتن، والفللم 
الذينعلئ الله يمئ ومتى الضعيفة، الشعوب تلك وسالبها القوة، المستعمر 

الظالمينأولئك وبري وتهذيب، إصلاح أئمة ؤيجعلهم الأرصى في استضعفوا 
المحسنين.من قريبا الله رحمنتا إن استبدادهم، ومعية تصرفهم، سوء جزاء 

٦١٩



.عيسى 

آؤتجبيين دذ ص ه نني3أ إوؤ أؤ رترو إؤ إنرءبل ي أئ يش ثال ءؤدإد 
صروس و قثذ سم ندا قاؤأ إلتثت بآءنم  ٥٠أخمد أع بمدى ثذ محا يمحل؛ دؤ/ل 
ثم0و ألمحة أمحم بميك، لا ثأثت ألإسكّ إق قق وئو ١'^^، أم هل محث أش 

رسوفيرأرمز أركت هو . "وكتيئ تنتقمن ثلو رررء مم  ٠٥١^أم رر ِثنمإ 
أئنفأ؛ا . ألثفيخئ ءًقيْ رز حقيي، أليي ءد تلهرم آلم ض ؛آلهندئ 

أمّيزر ل وأ،دو0 وربه يأم ميننف . ي ءدا>_، تى بييك ؛مز هك آددؤ نز ؟ ۶٠١٠
ينص ؤ كس 

محإحأم ين تحر قمؤي ^۶؟؛، أثظم أثمن ^11^؛ عدي حنت ق ثست ومّكإ آ'لألمنر محيا 
ٌنهخوبه؛ مم أى بمش ثال كآ أم أيمار كبجأ ؟ ۶٠١٠أكن تأهأ . ألثثبميتئ ُوي مهب 

^١٠٠١ظهة هزك ؛؛)، r'iبفيثح بن ُلآبمٌ ثامنت، أم لثار ش آ-لوارنجن ث١J أم إل أضارئ 
؛-؛ا[.]الصف: قبي!؛ه ،آصبم؟ ءدؤتم عك ؟ ۶٠١٠أكف 

دعيرْ•ؤح ش* 
الذيالوقت محمد يا لهم اذكر أي إلخ؛ • • • مِ،يمهٌ أق بمش *اد ؤي1ذ )١( 

بهحاء ما بنن ثم . اوؤ^ أم رثرز إل إت>ء؛ل وعك ٌربم■ ابن عيي فيه قال 
موسبشريعة معترف فهو ااؤُنتييم، يذ دئ ؛ئ لتا  ١٥۶٥٠وقوله! في قم عيئ 
لموصئصريعه لكن كما له شريعة فكان التوراة، وهو عليه الله أنزله الذي وكتابه 

ئ4.ص :ندى ئ ع ء ؤ;تثثإ 
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هواها)وأ اتقت عءنم ،، مواضع؛ عدة في الإنجيل في ذلك ثبت وفد 
عليهأنكروا الواصحه= الظاهرة بالمعجزات عيسئ حاءهم فلما أي؛ ئثزه، يحر 

فاللهشيء، في المعجزة من وليس واضح، سحر به جثت ما إن ؛ وقالوا الرسالة، 
وقابلواالله إلئ قومه عيسئ فيه دعا الذي الوقت يذكر أن ه محمدا نبيه يامر 

ذلكمحمد يا اذكر له؛ حقيقة لا وتحييلأ سحرا بجعلها وآياته لإنكار، يا دعوته 
كماقومك إيذاء على وتصبر الرمل، من سبقه بمن تسلمت كما بعيسئ لتتسائ 

ماإلا لك يقل فلم إاْ، وتكذيبهم له، وبهتهم إمرابل بمي إيذاء علئ عنس صر 
قلسمسمذلك•ف-

دأحلا أي؛ ، إق دئ نئو آثه عز آفرن ش أطلا >ؤوس 
لموهو إليه أوحي أنه ويدعي -تعالئ- الله علئ الكذب يختلق رجل من أخللمم 

-تحالئ-،مم، الانقياد إلئ ويب الإمادم، إلئ يدعئ أنه والحال شيئا، إليه يوح 
أفرمحلتالتي الطائفة أولئك من الرمل من غيره أو عيئ يكون أن يعقل ولا 

،يرملها لم وهو لها أرسأنه الله علئ وادعت الحدود، عن الخروج في وبالغت 
•شيئا ألها يوح ولم إلها أوحمم، أنه أو 

ولويقول؛ وكأنه آلهلنفزه، الموم ؛بمدى ءؤرآث< بقوله؛ ذلك عقي، ثم 
حجةلإقامة وفقها ولا لحق، الله هداها ما ، الحنقذللث، من الرسل كانت، 

فدلومكان، زمان كل في حفلهم والهداية الرسل، رائد التوفيق أن مع برهان، أو 
اللهمن مؤيدون هم ؤإيما الة، الرّسبدعوى فلمالمين قوما ليسوا أيهم علئ ذللث، 

ي،إلرجؤح • آليردذه طي' ولن ملهي م دأثن إأمب؛م أش رر ؤلمأ ١ؤثيةدث 
ماعلن يقضوا أن ه للرسول يعدائهم يحاولون الذين وأعيانه ه محمد خصوم 

أفواههم،من نمير بكلماينه هداية من يده علئ جعل وما حق، من به الله بث 
ذللثجعلن الكلماين، هذه توير أن وهيهات كذاب، أو ساحر الرسول إف كقولهم؛ 

بهمتهكم ءؤأم؛ب؛مه وقوله: الأرض، طبق الذي الهدى وهذا الساطع، المور 
ليهلفئه،بغية الشمس نور في يشخ نن مثل ذللث، في مثلهم وأل وتعريض؛غباوتهم، 

الهدى.الك لرحمت الضأ، "ايلهار محاب انظر 
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نتمبوقي ؛ هؤلاء فكذلك الشمس نور اتكاء في النجاح يأمل النافخ هذا كان فإذا 
ؤيعلىرماله، وينصر دينه يؤيد أن ه نفعلى أخذ ~تعالى~ الله إل أي• ءررْءه، 
ذلكيعادوا ألا لهم فخير الإتمام ذلك ألاقغث>يىه ينقر؛ ولو ؤ الحق، كلمة 

غيرفي هم أنفويجهلون همثا، يحاولون لأئهم الحق؛ يحاربوا ولا الدين، 
جدوى•

ءقتليرم ألم يآلندئ رمحولم ارسد ١^^، ^٥^ بقوله؛ ذلك أكد ئم 
هذايإظهار -تعالئ— الله من بشارة وهي ال1ئيخله، حقيث وؤ هكإوء ألن;أن 

وحاجاتمنفق ، للفطر ملائم لأئه جبمها؛ الأديان من سبقه ما عاى الدين 
دلكألنث،واه حقكم اصهلرارا به العمل إلئ الناس وسضطر العصر، 
حابايعمل ولا كراهتهم، يبالي لا —تعالئ— الله فإن الغية، وهذه الظهور، 
باللهيؤمنوا أن هي مفيد، نافع وعمل نافعة بتجارة الناس طالب ئم ، لتألمهم 
نفس،طيب عن فيبذلوها بأموالهم، دينه ؤإعلأء الله سبيل محي ويجاهدوا  ٠٠ورسوله 

وهماوماله بنفسه يجود الذي والرجل الدعوة سبيل هي بها يشحوا فلا وأنسهم 
تحيوثتحكنر إن لكم حير دللكم ؤ ت ل قا ولذلك حثا، المؤمن هو لديه عزيز أعز 
ذ;لأث^٠؛ -؛قن، ق يذ نته أ'لأيث ^؛١ ثن ي، إي نددؤ اظ' دؤ ز ش® 
ومزيةؤنأ-زءا ت نال ثم هذا؟ من أعغلم فوز وأي .ه، امحم أنور 

وتيّفيب الأعداء علئ أذه تذ نفوسكم فرارة من تحبونها أحرئ 
•ربهم مرضات مثل قي وأموالهم بنفوسهم يجودون الدين ا'محت4 

الئ~~نعه الليحد الخ. . .ده.آذمار ئما أق؛ل؛١؛^؛ )٢( 
الحواريينمن عيئ أصحاب كان كما الله أنمار يكونوا بأن ه محمل أصحاب 

تأي الله؛ أنصار نحن ت الحواريون فقال الله، إلئ أنصاري مى لهم• قال حين 
~تعالن~الله ومناصره ذللئح، لهم قال عنل.ما الحواريين نصزة مثل الله دين انصروا 

الحدود،من رمحم ما عند والوقوف بيضته، عن والدفاع بدينه، العمل في تكون 
الحواريونكان كما الله مناصرة إلئ دعوته بلغتهم ومن محمد أصحاب دعوة وفي 

كانواعيئ أصحاب الحواريين أل علئ يل-ل ما ذللثؤ في عيئ،أجو؛ يناصرون 
إحلأتسعن ماء المن ماندة ؤللبهم وكان مناففين، يكونوا ولم حفيفه، مؤمنين 
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-تعال-الله إل ه محمد الرسل حاتم دعوة 

الأعمال؛أثق س عمل علن شلا الضم ذلك عد نادم وأنا أراد )١( 
اللهإر ه محمد دعوة كانت كم للقارئ أصور أف المم ذلك من غايتي إف إن 

العربمثركو وعم بمكان، عدو لدودان؛ عدوان الدعوة لهذه كان وند -تعار-، 
عليهمامحمد انتصر وكيف اليهود، وهم بالمدينة، وعدو قريش، وصناديد 

الأذى،عر وصبره بالحق، اعتصامه بفضل الأرض في لدينه الله ومكن حميعا، 
له.—تعار— الله وتأديب، 

باؤلرافها،فيحيط المحمدية الدعوة مثلي يتناول أن ناقة مهمة هي نعم 
أعرضأن أرد لم أنني المهمة عر هزن لدي ولكن خالصة، نقية للناس وبجلها 
ثلريقمن لها أعرض أريد ؤإنما الننر، علماء لها عرض التي الناحية من للدعوة 
العلريق.هدا محن الرسل من سبقه من لدعوة عرصن، كما ه، نمالقرآن 

فقدوالمدينة بمكة ولأصحابه د. له وقعت، التي التاريخية الأحداث أما 
وتمهلما، نوعا الهمة تهون وبدلك الملماء، أولثلث، فيها الكتابة مونة كفار 

كبينا،نما الكريم القرآن به حدسا الذي الرسل تاريخ من نقلنا فقد مثلي، عر 
المرمن كثير شيء عر له بالقارئ ؤيقف غامضه، يجلي شرحا للقراء وثرحناه 

عروينصرهم الله يؤيدهم ، وكيفالمصلحين، في الله ضن عر ؤيهللعه فيه، 
،وكيفالممدين، في سننه عر ؤيهللعه سبيلهم، في العقبامت، وضع من الرغم 

بعدهم•باتي لمن ومثلا عبرة ويجعلهم ويخزيهم، يخذلهم 
مافيها لهم نبتن -تعار- الله إر ه محمد رسولنا دعوة في حالنا وكدللئ، 

١٠؛كله ذللئج احترق وكيف عفبايتح، من صادفه وما غنت،، من قومه مى لاقه 
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الرصلبقية شأن وتعاليم آداب من إليه الله هدام وما وحكمة، صبر من الله آتاه 
عليهم—.وسلامه الله —صالواتا 

منهاما نت قسمين —تعالئ— الله إلئ الدعوة في ه الرسول حياة واجعل 
قيالرسول طريقة كانت كيفا أبين ثم الهجرة، بعد نا وفمكة، إلئ هجرته قبل 

المدبة،في إليه دعا وماذا ماكة، في إليه دعا ماذا أبتن ثم المدسة، في نم مكة، 
الكريمالقرآن من بآيات متثّهدا الثانية، وحياته الأولئ حياته في لاقاه الذي وما 

ءمح،مذك-
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مكةق دعوته ه محمد 

بعدبمكة إقامته ومدة الأربعين، رأس على بمكة وهو ه الّكا بحث ^ ٢١
(٤١)صة رمضان ( ١٧)من يوما؛ عشر وثلاثة أشهر وحمة سنة عشرة اثنتا البعثة 

المدةهذه في القرآن من نزل وما (، ٥٤)سنة الأول ربح أول إلى ميلاده، من 
المم.له يقال 

أيامعة وتأشهر وسمعة سنوات نح الهجرة بعد المنورة بالمدينة ومكث 
(٦٣)سنة الحجة ذي ناصع إلئ ( ٥٤)سنة الأول ربع أول من ه؛ ميلاده من 
اكدتيرله يقال الهجرة بعد القرآن من نزل وما 

حيث(، ٠٢•■)ت: المرى سلام بن بمحض ير التغأمل من والمدني الكي ني تكلم من أوانل من  ٢١١
مسكان ند ه؛ النيئ دلكن منها• المتر إلا جملة، منها محورة كل تنزل لم ور الأن ءوحدتونا نال،؛ 

تمت،حتن ٠ به يامرهم الدك، المكان في ور المءن يقعون أن أمر محيء القرآن محن نزل ا نكيآ المور 
محنالمدية ور البعض في يجعل وأن المدني، من المكة ور البعض في يجعل أن امر وكان الور- 

بمنكدا آية نجعل آن يأمرك دنعالن بمادك الله إن ن فتقو١٠ ه المي ياتب، ه جوبل وكان الكي،• 
المور;.من وكذا كذا ظهراني 

ولكناكاليف، هذا عض بمزل لم المرد بين ألف ١^ الخالق هذا وأن المدني. قل الكي نزل، وقئ 
منالدني، يجعل ولم ور، التالف في، بعضا بعضه يتح حدة؛ عر الكي، يجعل لم مكيا، وضع 
السور.تألفه ر بعضا يعضه ينع أ حدة علن السور 

المدية.كموا إذا به يعملون بالمدية يكون لما به أمر ما بمكة نزل وتد 
فيالوحو0 هذه فسرنا وفد التأليف، في بعدها وهي الأية، قبل منها الأية نزلت الآيات بعض وأن 

.التفجر عن عواصمها 

المكي.من فهو المدية هلإ الض يباع أن قبل المدينة طريق في نزل وٌا بمكة نزل مجا وإن 
القرآنمن كان وما المدني؛ من فهو المدينة قدم بعدما أسفاره في هو النبي على نزل وما 

مكي.وأممرء ومدني، مكي فف اتام،ه كان وما مدني، فهر أليي؛امرأه 



والناصحوالمدني، المكي حصلت؛ عنّرة اثنتي عرف من إلا القرآن تمر يعرف ولا ت يحيئ قال 
تفسيرو١لرربية'٠، والإصمار، والعام، والحاصل، والموصول، والمقعلؤع والتأخير، والتقديم والمنسوخ، 

(.٦٩)ا/محكم: ين عود يتمر (، ١١٣)ا/نمين؛ أبي ابن 
تأينا والدتي المكي، معرفة فوائد ومن 

والمنسوخ.الماصح معرفة ١— 
فيالفانية أعظم فيها لأن والمدينة؛ بمكة نزل ما نذكر ءؤإنما والمنوح الماسح كتابه في ص المحا قال 

حكمبالمدينة نزل مما غيرمحا في وكان حكم، فيها وكان مكية، كانت إذا الأية لأن والمنسوخ؛ الماسح 
وفال(v ٦١١/٢)ت اللاحم ت؛ ط للنحاص والمنوح الماسح الخكيةا'إ نخت المدنية أن علم ً ءيرْ 

الماسخمعرفة ؤيفهم يقوى مما فذلك المدني، من ور لا من المكي تعلم أن *ويجب ت محكي 
(.١١٤—١١٣)فرحات؛ ت؛ ومنّوحه، القرآن ناصح إيضاح والمنسوخ٠، 

قتلألمن محاس: لابن نلت قال: جير، بن سعيد ءعن (: ٣٠٣٢)لم، مدوام U ذلك علئ وكمثال 
معبدمحى لا الفرفازت في الي، الأية هذه عليه فتلوت قال: لا، قال؛ توبة؟ من متعمدا مؤمنا 

آية oJuk•ثال: الآية٠ آخر إلئ [ ٦٨لالفرقان: ه لألم إلا أفت حثم أف أنترأ بمئثؤذ ولا *ا"ثر إقها أثب 
وفي[، ٩٣زالناء: -كتيداه حنهشّ دجزآوم متعنيا مويغا يثتسل مدنية■: أية نختها مكية 
[*.٦٨ل١لفرقانت ئان،ه من وإلا القرنان؛ في المي الأية هذه عله فتلوت هاشم؛ ان رواية 

الأنوال(.بين )المرحيح المفتر مءن الضعيف محن الصحيح معرفة ٢- 
رممقيه بيم أذتأ نخو} رنر؛ تيم آما قوة تئق ما إك نثك ئتدف ؤ،؟ تعالى؛ ئرله في ععلثة ابن تال، 
طصيف به نزل ه الله رسول أن الأية هده سبب رين؛ المقبعض *قال [ ١٣١نطه؛ ز ة، 
هالمي ذلك ملغ برهن، إلا اليهودي فابث تجرا، لملفه يهودي إلن معث شي،، عندْ يكن، فلم 

الأية.فنزلت درعه، فرهنه الأدض"، في أمين الماء، فير لأمين إني "والله فقال؛ 
مدنيةالمذكورة والقصة مكية، المورة لأن صبا؛ يكون أن معترض وهذا هثتذ؛ محمد أبو القاصي قال 
ذكرت.المي القصة بهن-ْ مرهونة ودرعه مات لأنه هأ؛ الّك، سئّ آجر م، 

بالأممالاعتبار ترك علئ وبخهم تعالى الله أن وذلك نبلها، مجا مع متناسقة الأية أن الظاهر ؤإنما 
أنوالهم،ع،لمن والصبر لمانهم٠ بالاحتقار ه نبيه أمر ثم المرحل، بالمذاب، توعدهم ثم اكابقة. 

الوجز؛انمحرر خزي"، إل بهم صاتر عنهم، منصرم ذلك إذ أيديهم؛ في وما أموالهم عن رالإراض 

علومفي المحرر انظر؛ الحال، مقتضمن علن القال بتنزيل الله إلئ انمءرة في منه الاستفادة ٣" 
)عمرو(القرآن: 

٦٢٧







وآخرهاالفاتحة، أولها ومائة؛ محورة عشرة أربع الكريم القرآن مجمؤع 
—الأنفال — المائدة — النماء — عمران آل ~ )البقرة هي• المدنية والور الناس، 

-الحديد - الحجران، - الفتح - الفال - الأحزاب، - النور ~ الحج ~ ١^;^ 
-الغابن - المنافقون - الجمعة - الصفح - الممتحنة - الحشر - المجادلة 

الله(.نصر حاء إذا - التحريم - العللاق 
واحنىمائة وهو عداها وما وعنرون، ثلان، الدنية ور الأوكلiا فجملة 

كانوإن الهجرة، بعد نزل ما المدني• أف العلماء عند والمختار مكية، عوز وت
فبلنزل ما ور: المن والمكي مكة، فتح في نزل كالذي المدينة، غير في 

ماكة.نفس في يكن لم وإن الهجرة 
أنذللئح حكمة ونمل قمارا، آياتها تكون أن الكية ور الفي وانمالبح 

مدارالإيجاز وعلى وأفمحهم، الخرب، أبلغ وهم المرب، منركو بها المخايين 
بالإحمال.الدين لأصول وبيان زواحر المكية ور الومعظم عندهم، الثلاغة 

مخاطبةفى محيما ولا الإصهابح، من ثيء لوبها أسففي الدنية السور أما 
فريش،ميما ولا الحلص، الرب، من وفهما بلاغه أفل لأنهم الكتاب،؛ أهل 

الثخميةوالمعاملأي، العبادات، في الخملية؛ الأحكام من منه بد لا ما بيان وفيها 
كمافيها، واكشرع الإسلامية المصيومة ولأصول والحربية، يامحية والوالمدنية، 

والمائدة.والماء كالبقرة منها؛ الفصل طوال في ترام 
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القرآنمن المعكى 

باللهالإيمان من الدين أصول حول يدور فهو ور المن المكي أما )٣( 
بالبعث،والإيمان والربوبية، الألوهين فى وتوحيده ورسله، وكتبه وملائكته 
الأحلاق.إلئ والدموة المالح والعمل والجزاء، 

أصللأنها الأمهات،؛ أولئلث، عن الكلام في الكريم القرآن أفاض وند 
فىالحقيدة وهى الحقيدة، هد0 ممد س ولأن بالعناية، جديرة فهي وعماده، الدين 

شيء،فى الله دين من ولير كله، الخير ممد ممد وحزاته ووحدته -تعالئ- الله 

فيويوقعهم العثاداتح، في التهاون علئ الناس بجتئ الذي أل اعتقادي وفي 
علئوامحمادهم ووعيده، وعده جهة من الله في عقيدتهم صعق المعاصي 

.والوسهلاء الشفعاء 

الأصولهذ0 وتمكنت، صحيحا، فهما الدين عقائد فهموا الناس أل ولو 
نراهالذي الحال ذللث، من أحن حال لهم لكان = حالمة نقية نفوسهم من 

الوم•
بالمائدعنايته في الكريم بالقرآن يتاسئ أن ذللث، في للقارئ والمبرة 

شيءكل من تعلهيرها علئ والممل الأول، المحل فى وجعلها والأمهات، 
أشعتهان، ْلوبربها، بإذن حين كل أكلها آنت، كنللث٠ لكنن، متن فإئها بخالهلها؛ 

وكيفج، كذللث، الشر عن ونبحي مهلمئنة، رامية للخير فتتهض جوارحه، علمن 
علنمهيمنا الله جعله الذي القلب في وهي المكانة تلك، في المقيدة تكون لا 

.ثاء ، كيفويستخدمه يريد، كما يصرفه عليه ورنينا ئه، الجد 
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ريهاهو نعم ائه، بقونفد بصلاحه تصلح الجوارح ريس القلب ألسى 
الخيربنور يمتلئ أن بعد والشر الخير إليها يوحي الذي هو وهو وثانيها، 

عقائدهم،شيت الكريم القرآن يعنئ أن للناس الخير من فكان الشر، ظلمة أو 
دينهفي معادنه إلئ صاحبها تقود ؛حيث وجعلها والشكوك، الشنه من وتخليصها 

ودنياه.
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-تعال-الله وحدة 

خلقهفي -تعالئ- الله وحدة محل الكلام في اوكربم القرآن أفاض فد )٤( 
يمحوألا العبادة، في وحدته عالئ الكلام في أفاض كما ؤإماثته ؤإحياته ورزمه 

.سواْ إلئ نلجأ أو غتره نعبد أل 
السماواتخلق الذي هو —نعالئ— بأنه يعترفون العرب كانت ولما 

بتلكاكزكير سل عان إلا الوحيد من الرع ذلك ذكر أن يشأ لم والأرض، 
توحيدإلئ الاعتراف ذللئف من لينقلهم بها، الاعتراف علئ القوم وحمل الوحدة، 

ؤإغاتةقلوبنا، هداية في له الوجه بإسلام ؤإفراده العبادة، في -تعالئ- الله 
خلقهفي —تعالئ— لله موحدين الماس دام وما المضهلر، ؤإجابة منا، الملهوف 

ذاكرؤإني إليه؟ والموجه عبادته في يوحدونه لا فلماذا ؤإماتته، ؤإحياته ورزقه، 
أصحابه.وتسميه الشرك وتقبيح اكوحيل إلئ القرآن دعوة من نموذجا 
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اتا؛ثد

أنأءن،ت إو ش ينلعؤ ه بملمم وم ،ي دؤا أؤنئ ام أغر ؤ،ل 
٢،عثثجت إذ تاذ ^١^٦ م و أ*ذسىى يى  2sl_J؛ولأ أنة أود،ى أحفوى 

ثإن. أد؛ث أفإو' ددؤث تجنن, مثن ثن-ذ عنن بمنى ش . عفو يوم عياب 
شوَلإر هقر يهو محن يسناى وإن هو إلأ لدأ حقاشف يقن،5 أك يصنلى 
]الأنعام:

شعثثن,٠؛^ ق وشت شي ثث, رمألا، .وثقثئ -وأفن شثآئ .بمو ءؤوج»نلوأ 
مثؤدهين ذؤ وأ؛و وأد ]ث, ؟ؤق أئ وأ'أدكفي \ذ1محي يغ . بميغوى عث وثنل 
طذ-كنلق م إلا .إثت لا روؤ آئ آلآًفم . علم سء يؤن وم سم(م و ع 
•»ا-آا'ا[.]الأنAام: ولكلاه مؤرو َلمو علا وهو ةءسثوه و صح 

أشمَولآ تك ثم مموق َولأ @ محون ثم ثث ^ َلأ ، >أثية 
ثمزىأم م أ;ئنضم قوؤ  spقح؛ لا ك ي ٣ م @ قتحوك 

محتنإن لخفت ؤوأؤي~ؤ\' ةذءو،ولم أاتثالبم=ظأ بماد أممو دون من دءوت لؤ^؛ ل إ. 
خمحروت ما لهر آز غآ بجلثون م ثم أم هآ ينقون أثء3 ألهم مكيهن. 

١^آس زلإر إف ثفلرون. ملأ كدون م ئر؟ءةأ آذءوأ م آثا منثون له>»ادات أم 
j/j ، إ؟قمتكم مظعؤن لا دونيء من دعون رآثبوأ الثدء،بم. ثول وهو آلكثب

يدممز إJإث بثللأون وئنيتهم يثننوأ لا ائيى إز دعوهم ؤزن بمثوى. أنمثيم 
ابما-مبما[.]الأيواف: .بمزوث4 
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ثنعئ وش دآلأبمثر ألثتع يخش أش وآهم، ألثك ثن س ظ
هاث.  Cijulأثلا ئئز أئ مئموزن بمتث وش أدي منى أكن يتئ ألمت 

ءقه ص @ أق ِإلأ آذي تت ^؟١ أنة ^ آشُ 
يدم۶ أأنئذ تدرأ ز قرآبم؛ؤ ين هل ئل . يويزن لا أم مئوا أمحنثت ء ره 

ءلأنؤ إئ هده ش ئثةت؛و ين مز ثن . مؤدين آن يدإ لإ آئنتق ثنديأ ثئ أش 
دكتمحا تيدكا أن الأ هدئ لا آش يع لت لُيى ألص إئ ^٥ أين شي غدي أثص 

محأآشَ أن ثئئا أم بن ى لا ألقن إذ طآ إلا ه ج ننا ® صج تف 
ا'ا-،"'ا[.]يوص: سلوزه ينا 

®٢لظإ٠ان من ^١ ؛تك سنثا ؤن بمثق ولا ، I،_Jي •؛١ ه دؤيؤ ين ثيع >ؤوي 
يمسيآد ٥^ ,؟ثم مدلئ وا.رخ ض إلا ش يتفاثذ ثلأ يمز أثم بمسته وآن 
[.١٠٧، ١٠٦]يونس؛ آنييره آلدفؤي ؤهو بمايوء ين بثاء من يده 

ثثدونما ® ألثهار آلو؛جد أس ؤ خ مثمنبجيى >—؛ ١٧١٠لجبا ؤبنش>يى 
إلاألمُ إن ثلثإ من قا آس أزن ثآ ن;اتآز>م أئن ثثئأوثا أث إلا ض ين 
اد»ذووىهلا آلثايد^ أييئر وثم أكنم آلد؛وا ده ءاثاْ إلا ثثدوأ أث" مر أؤ 

[.٤٠، ٣٩]يومفت 

ألثآ؛إن كبب كثط إلا يئى؛ ير تنثعثرن لا دره، ثن رآك؛ن أم دقوآ >ؤلم 
رآ'لأرنيآلنترت ق من مجد وؤ ® ص-ثفي ؤ، إلا  lu؛3؛^دة، رما تكب، هو  ١٧ ٠١٠إج 

منسور مز ؛_ م ثأ'لآثر، ؛>^، ٣١٢وث؛ ش ثز ® وأ'لأتإ(ه إلئدز ُغلنلهم وئدا ًلوئا 
ممٍىهز آم وآثيتر ألاعخ تزى هز ش صغ ولا لأنم بمت؛ؤث ي أنه دوي 

زمء^ ثبج، أس كإم أمحُ ص قزأكمحي، محأآ ئتلوأف  ۶١وأق ألفكث 
؛ا-أا[.]ارصد: ألئ4ثه آ'ؤط 

قنوهألا أس نته ثتدوأ زءن ® ؛وظثو0 ؛^ ٠١.؛نأى لا كتن ثمحلق ^١^>، 
من jj^4وأفيث ® محلورث ونا فيتحى نا بمار ثآثم ® قبمت ننمق أثم إدكث 

®تمري أدان ننعيى رما ثمو ثر أمون، ® محلشى وئلم ثثا بمتون لا أثؤ يؤن 
يا-آأآ[.ثنئؤ/و0ه وهم منش، مم-م أ'لآتمه يقنون لا هاكمك ينجد )لم إقه؛ئ 

.ؤدوثؤ>ىه قوله• المراد وهو الحق، عن أى؛ تصرفون، غأمى )١( 
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ولم. قوزئ>!إ ؤئى يحد إلتم هو إقا أنتن إث-4يرث شذرأ لا أق ؤ. 
أفنعى قنثؤ تن يمم وما . قنوث أف اقنز وابجأ ألي؛ن إي رآ'اووا ألّءوت ؤ، ما 

ميمنع رق إدا عك؛ ألئز َقثدا ^١ ثر . ءئثثون ه أيقز نذمأ ^١ نر 
\ْ-؛ه[.0محلاكحل:

.عظيثا مي قيثإ إق>ؤ إدثأ الثأدكن مى وص ياله رتحًفم 
يمؤX0، ثا,له تثثأ َكاث ف م . موي! إلا ِتيدهر وما تدمحأ ألمرءابب ندا 4؛ ئوتآ وأثد 

•٤—٣٤[.]الإماءت َئهاه علوا يمولؤن هما ومحنق مننئم ؤا سيلا آلإ،ي، ذى إث لابممأ إذا 
محيلاولا عكم ألفر َكثانا بمتي^_أك^ هملا دوي؛تع ٌن نعمتم آةني٠ آدعإ 

عد١بمربجامى ثنثثم وممث أمث أّام ألوية رنهر إك ثبمفيى يدءودنث أئن أثقك 
[.٥٧، ٠٦]الإ.مِاء: ؟0 رش عداب إف 

الما سد ير كآبمتب /ليه ه١ل إذ . ئتا مذيقا َكاث إثئر ء١مءبم ؤي أق 
[.٤٢، ٤١لمري»إت ثتثاه عنق، نير ولا يمم ولا تح 

أكإلا ؟0 ؤ . ،٧؛ أ/نيير ص ^؛ ١٠آنحذؤأ ؤأمِ 
ؤ. ,ئنذو>ك ؤئم بمعل هما تثن لا . صنوة عث ألإى ييز أق ثثبمى لسدأ 

الأكممحِ ل ثي( ش وع  ٧٢ش ^ ٥^١ مهنُت نامأ ئق ؛١٥ ء دينه ثن أمحثدإ 
الآق< ءثب متئ إلا يبمول  Otتلش ين وج . نعيصؤن ئهم أو يمث 

أل. بمناد بل ثبمإ رلدا ألؤتن أمحني ؤثانأ . أثأ إلا إك 
ؤيقمم ؤما أيتيم بتن ما يمام . معاني بآتميو، ؤهم إلموو__ دنّمومحر 

إثهإؤتح ينم يقل ثمن ه @ مميوق ثتنهء مذ وهم أرش لي، إلأ بمسزى 
اآ-ا،أ[.ممزى َكئللئَ ثيئز محزبه عن لأوه تن 

ننهرذءفر ءن هم بل، أوي بق وآع اقل ثةؤظرل؛ا من >اؤهن، 
يثهم ^٠ أيهم ثنر تتظيمذ لأ يؤنثا ين ثنعهم ءالهة ثم أر . ممبمؤثك 

•أصواتكم ترفعون t دائما ت الطاعن، الدين؛ )١( 
اخممكم.)٢( 
سطه.الثوب؛ نز من• قبورهم؛ مء' الموتئ أي■ )٣( 
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هآة يممكث آنلأ آنثثؤ عثإ-م ًثالا حئ و،دآ»ئم ٠^؛؛ •كثا ؛ق . بمحيذ 
[.٤٤، ٤٢]الأن؛اء: أكنيوىه< أيهم ين تمنها آمحزضن> 

أنأف يؤن ين ثرعؤذى الإيك إذكث ليث ثأنتيعإ مثل ء؛بمرد، ألناس ؤي1أيها 
أفنتئعثكث ينه مثتدوء لا قظ اللباب، وإن و آنشعؤأ ؤثو ذبابا هنفإ 

[.٧٤، ٧٣]!]حج: .ه عبمِ ليش أق إل بوق كن. حى أس كتدرمأ م، . رآل1ءللوب< 
أثلاؤ دم كيمؤئ . ممث ء؛ئئد إن فتهثا وتن آ'لأربمل ينا ^٥!، 

ش,ف ّثبئوؤف . ألنير أكمبي، تب آلكج ١^-؛-^ رب س ئذ . ق-لأئث 
قهءثتار وألا  ٢١١٧سء ًكلي مت؛وئ بمِء س مح، . مض أنالا 
ربمت.إلحم( أشهم ك، . سميبمث أن ئز ثث ثمإثى . ذنئ0َ َكتم إُن، 

حآىلما إكير َما ؛، j3إذا إلنؤ من مثم ًكارنت ^؛1 يؤ ين أس اخث ما . ثكتذ؛وي، 
عمانمك )ألثّئاو؛ آنسِ، عتير ). يصغؤرى عما أم سحتن سى عق بعضسهم ؤتلأ 

؟[.Y-A؛لالو«ّمن: ثجتتكوإ؛ه< 

آس.ا ؛؛^.٥ أما نثر •أس أنعلئ أدت يتاي،ِ عك رنلم ِف لتي آظ 
مابهجثت داذكق ثدتق هء ثأذدئن١ •آء ألثماء نبت يعقم ؤأرو و\ووب0 الكعتي، تتيح 

أ/درءسجعلي أمن يمحدلؤن مم هم دل أش غ رفه تجيّبما تجتهمأ أي، دكت حكات 
أثبمع رقه حا^م١ ايهتفآ بمي ثبمعثث، نعبمك ثا ؤبمث، أيهتثأ هلهآ ؤبمثن ذو؛را 

و>حنادغإألتتء وي،ةثن، دءاُ ^١ اينثز تحتب أم، وا ث-ليه لا بز 
ألمطلتنه ي بهدجم أس . ثوًقثوة ما فئ أم مع أ؛كه ٢[^؟؟، -»؛2^.، 
إٌخ0كثا أس تنل أم مع رنته تيهء دى نوى بقع اليح ؛يل، وس، وآلبمر 
نكا>و]'ئز أم ثع أ؛له لهو' اوألث1اي س ومن يدم ثئ ظق تدؤأ س، أ. 

[.—٥٩٤٦لالن،ل كنتن إن بيمكم 
وإنيتا \دذو1أ كسل أم دويّيلأ ين، أثنذوأ أدمى ^٠^، 

ينتا يمام أس إن . هتؤيى >=كاذوأ ؤ أثنهفترت لمث، آلثييت، أنمك 
[.٤٢، ٤١لاسو<ت،: ألتجره ألمؤن نعو رو س دونهء 

يغيث.يجير؛ )١( 

.تسحروزت )٢( 
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ولاأثثزب ؤح درز يثعاو لا ه  OJiتن ربمم أوبي أذعنإ بؤ 
[.٢٢ل.سأ:  ٠٤شمم ثن ! ٠٣؛أث لتا شمك ثن يهثا ثم لتا انين ؤ، 

محبموأتي،ء من لإ ميل ثلأ ينجك ؤنا ثثا منيك ثلأ يخمن ين إلثايرا أف* بمج ^ما 
منينزهقم أف ضر ثق ين نل ءوؤ أف نمث ١^٤؟ افس كي ه امحم ألتِ،ر 
٣[.٢، لئ>: 3ٌه فأد و إلا إثن لا ه ألنك 

ءقلثألمثر آشتن ونعر أقل ف أمار وملح آفهظر ف ، ٧١بؤظ 
ناشد، ين نأك أنممف ت م أس زلخظأ قثئ لأم ترى 

ل؛ؤآنث؛دامأ U سمئؤأ نؤ تتعؤأ لأ دعؤئن إن . بملبثررآ؛ ثن بم4مح 
[.١٤، ١١٠]فاطر: -إبوه مثل ِثثك ولا ثنككإ أممثنة ويوم 

محقدؤث آزد.ادا أتأ نبمعأؤن ثوميمن ق، آمحريس حو لقئمح4  ٢٤٧ئل ؤ. 
سنآءوم أنتن ؤآ مأو مرا وهدر غبما ثبممق ميها ين وذثئ بما ربمثل ه أكفييرا 
أتاهالثآ َلإ؛وأ أو ع، أئ وللأرض 1[ مماد دئاذ ثئ أيك ءاز أنتي، م . فنآبن 
أذناألثئآء نريغ سك لإ j_( رآؤى توت؛ن ف( سمنك ميع هثتنهى . ُلهمأن 

ت]ضلت آللميه< ألعتيز ثئدمر ده ؤحمكا سنبح 
4؛جنة لم أم ألايجا ين ئئوأ مادا أروق أف دون ثن دعمحينث ثا أرءيتم وهز 

دتذ0 صثي-قى ًفم إن عو تين ٢ أثرزأ آو ندآ تل ين خي ،؛، ٣١ألثتزت 
قنلوثدءآيهن ص وئم يوم؛ثمننة اك ه تجئ لا تن أف دون بن بدئوأ بش أمل 
،"٦[.]الأ-ءقاف: َقغئنه عتادمم ^^١ كة نم َ؛مأ ألناس حشر إدا ن. 

فيها;والجدل الرسالة ءو 

مندبدأ الرسالة في الجدل، أن يرى الكريم القرآن نصوص يتنع من إن )ه( 
كذلكزال وما وثمود، هود قوم إلئ يعدم من انتقل ثم ، ،ؤؤ؛ نوح الله نما عهد 
توارئهاسهة عني، مسا مها جدلهم كان وقل ه محمد سا عهد إل وصل حض 

يأكلكما الهلعام يأكل بشرا يكون أن يصح لا ارسول أن هي بعض، عن يعضهم 

نمن ٢١)
.-،لهااللش الرس الراة لفات بملمر: )٢( 
.نَالأين.آئارة:ش؛ت)٣( 
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الملائكة،صنف من يكون أن ويجب يمشون، كما الأسواق فى ويمشى الناس، 
لسشر.١ من الرسول دلك صدق على ليدلنا ملك معه فليكن منهم يكن لم وإذا 

اللهسنة أف وبيان الواهية، الشبهة هد0 على بالرد الكريم القرآن تكفل وقد 
المنصب، sijjjjيختاره منهم، واحدا الناس الق يرسل أن الأزمنة جمح في 

العمل.لهدا ويصطفيه 

منأيديهم على للناس الله رسالة تكون أن سننه من فليس الملائكة أما 
علزلجعله الملائكة ص الرسول جعل لو "تعالى" الله لأل وأصح؛ علنى ْلريف 
إلىيرجعون ذاك وصن إلهم، أرمل الذين القوم مع لتناسب الرجل شكل 

عليهم.الأمر وبلتس مه جدلهم 
بالقوم؛العياب إرادة عند الملائكة ينزل أن —تعالئ— الله منة من أف على 

منه.كثٍرة سور في علتها والرد الشبهة هنْ بذكر الكريم القرآن عني كله لذلك 
نفوسعلى استولت ثبهة مالة لا ، وعناد حيل مألة المالة أر على 

وشأنهم،يتركهم أن يرد لم "نعالكن" الله ولكن منها الخلاص يتهلعوا فلم القوم 
إلكنالوصول همهم من لس متعنتن، جد أيهم وين حفها، يل ولما لها عرض بل 

تشثهممقدار تريك الحكيم الذكر أي من محناتفة وهذ0 باطل، من أوالفرار حق، 
.ذاتهافي الشبهة قيمة تريك كما الشبهة، بتللن، 

 *١:٠^^

يعثرإلأ دآ إن َىروأ آكمن كال 1ديآلم ثنسو، تيلا;ّرا ق نؤق ردأ بؤ 
أزكهمحأمحدلأص©هئ;آن

L؛عتيمِ ولل؛سثا دج—٠١ ئبمكم ن^L٩كا تقثن   j ٧١—٩[ لالأن،<ام: كيثؤذكوه
ألكتبأرل س ض نن نثر عد أثه أرل *ا ئارأ إل و;ة 'قحى أق ثدردأ ؤدما 

ماوعننثر َكث؛آ ونحون ثدوثنآ ٢ راإبر،ل ؤّاثدا وهدك، ويا *وثن ه آء أدكط 
أتزثهكثث ^،؛؛١ . ئين -ؤ'يم' ف، دنهم كث ه ش ^١^ ١٠دلا أنثن وأ تز 

ةهمحن ص محن محدق تاه 

ورنات.مادس: )١( 
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ولماة أدم يال أؤ كذبا أثن مث أئرئ ثني( أظلم دني، . بماؤلون صلاغم يمد وئم 
أوبقرب ي( ألثلهو0 إذ ثرئ >ؤ أي آزل *آ ثثل، ترد ث( ١٠وم، _» إكي بجح 

؛وروحمم بثا ألمحمح؛ عياب مو>كت• أنوم أشطإ آ->_ي-مأ أديهتِ ايئلوأ وألمكث 
اآ-يا.; fU]!(؛*؛ئلأؤوو0ه ءص م، يقم أئث( تر سئ أء 

بمآقِأمحأمحئ
يممُبمفي ثا ١٠أيمآ أذ عجبما إلثاثُ، أَكاث ه للكيِ أثكثم( ءاثت فن ^١^ 

نذا»رك ألكتيث ثال رمم بمت 3، محن ئوم لهنِ أة »اموأ أفيك ربثي ألثام( انذو أف 
•٢[ ، ١ لتوست يزه نثير 

إؤآأقن إلأ ثثدوأ ث" اف . نؤف ثذير لم إي( يوببة إلت( متا أرتدا 
إلأر»نلثث ،؛I م4وء ين َةءأ قن آتلأ سال، . بو آلبمبجي عاداات، عوم أءادا 

محام ه تآ آص ثادذ ئءنئتاةامحصالأمحم 
.[ YU-Y«]^: َكديرنت-ه< ُئلئةم بق محير ين 

ثنداؤ!؛-كت' وثمود وءكاؤ لمج ش نلومحقم يي، المك< نوا يوم وف 
إةوثالوأ أمآبإنِ ؤآ أدبهن همدوأ اكثت رثثهم بآءيهم أثأ إي بملميم لا بم بمي 

أؤ،رنلهر ئالن ه و كيهمؤ إقو ؟ Tjpjuنثا كؤ، ش رإقا دء ارسش يعآ َةثإا 
إكويئؤمحم دم-محم؛ ثن لطم ِمحر َدءرث( رألاهت أءب ^ ٠١٠نلف أثب 
ثاذ1ؤةامنن َ؛اث ثث! قث1ودا أن ردوف يثن، يثن إلأ أننن إJ( و؛\ث\ ثص ئم 

هوص نثئ==ئلم نثث إي ممتن إن ثثأينر م ئاك . نير0 دثأثتيأ٣ا يأزنا 
أشوعق أف بمإدن، إي يمملير ونكا 11أن ثآ َكاذكث> رنا مادهء يى بثاآ تن عق نثن 

بم-ا\[.لإ;رامم: ئفوقي، 
إنآلمقنكن ئأي-ا ما ؤ ه دءبمود< إدك، ألكر محي ثيل، أقك، ثآبما ^^١٧ 

قئ1دا . منشن إدا "؛امأ رنا إللمة إي أثية يمل( نا . ين َقث 

ربة.منزلة صدق؛ قدم ( ١ ) 

بحث.بلا الرأي: بائي نقرارا، أراذن: )٢( 
.^Ujسلطان: )٣( 



ثبيموما  ٠١آلأيلص ل نج ي، ٥-^، بن أرملثا وكو . ثيفلى نم ؤإة ١^؛^ ره 
ال. ،ووب ؤ( َكثإش . _لإبإو0 هء ^yi إلا رنوو تن 

فيهدئئإ آلثء تى بابا عتيم ئثحنا وأؤ . أ*لأتيا ثنم حك وئد يم، ؛ويزف 
ا--ْا[.]١^: شمئوزه لإ ض :ل محو وزن؛،  ٥١لثاو و ثيئوزرم 

وزنوز بمك أس اثث ف}\ آن إلا ألندة ؛ CC i\ِؤيننأ أن آتا.ش تع ؤننا 
^؛١saiju^٥؛ يى عقيم لرثا ممث~1؛ور بمثؤى نلتهتكأ أمح؛صل ذ كادتث ؤ ش 

محأث4حبمإ مادأء '،ة إلإ وتطم بق ضدا ماف 'ٍضل ش . قني 
[.-٩٤٦٩]الإسراء: 

ءآقِأيىأسئ— ه

ثنذًكر ثن بأيهم ما ه منيوث شنم ث، رنم جثثابهم لقاتف ءؤأمح-ب 
نلطامأ أين آلثمى ؤآسميأ ضيهم لأمه و هميف وم آشعؤ، إلا نحدث ريهم 
.١-٣[ ]الأناء: ثصرةىه< ؤأمر آلننر أثامنى مثقتكم بمثر إلا هندآ 

يمحأقِمحألبجئ
3 ،أممتةنث؛و\ يمحي ممال منيي، إق منا أرستا  C Jأثلاءز؟أ إثو نى ؛

:اث!هحُقتلسلًثنم،
دءتين ه ئن 4 ® ^٤؟؛ و؛١^١ يدا نبتا نا ج؛ لارل ص دات ه سقلم 

.[ -٢٣٦٢ءقدمنه سا انممف، ;ث قال ج؛م حئ ي' ننحبمإ ؤثن 
عفلثو أزل p?؛؟ آي؛ر\ؤأ ف وبثي أشار يأيتقز أليول نزا مال ؤر*الرأ 

يئآْكل تثن لإ عأ ؤ ثر إم ثلف أل ® نذة نث. نس 

؛رذنح؛ ، ١١
ندحنه.لكبم1 ن)٢( 

يصعدون.يعرجون؛ )٣( 

.بالحر الإبصار عن منعت نكزت؛ )٤( 
.انتظروا؛ به تربصوا ره( 



قثئإألأمثال تك ثنبرأ آنثلز ثأءمدل. نثلأ إلا ثثمزى ان أشمي ودثال 
ثنتيى جقت ؤلك تن حم؟ ثق جمز كاء ان ١^ تاق نسلا. بم~?ليثوث نؤ 

ب-*ا[.]الهرنان: نهثؤيإه لأي ؤبجعل ألأيهتر محتها 
يزثتئون ألكامَ حس آم إلا أكنممن يذ ئص مما ١و 

•٢[ • ]اكرنان؛ ه يمم؟ رئك وينقاU اتصمول شه تنمب تشكم ؤجعنثا آلأّوإفي 
اكهاأولئ آئنق ه َكواغ تجر ندا ألكفثؤث د ؛٥١ تمم قذر م آ؛ آن 

^٩^١ ؤ ظ تق ثأنتيأ آنثإ أن ء ظ نأظق © ٤،^ لتحًن ه إن ٠ ^١
ئئ ألؤث تب أ1زث ©  ٠٤۶١ي سآ ي \ي■ أو1ن ِفي ،،-١ شمتا ثا © إءث 

؛-٨[.ص: ]-ور؛ عيره يومأ لق ل دؤى تن ثك ؤ، ئز تز 

والجراء;لبعث اه 
بعثالسماوية الشراع عليها أجمعت التي العقاثد أصول من وكذلك )٦( 

الحياة.هده في قدموا ما علئ وجزاوهم الناس 
أنيكرون اكس ص فريق يزال ولا ^؛١، الأصل ذلك في الزاع كان وقد 

هذهعلئ الرد من الكريم القران أكثر وقد الحياة، هده وراء حياة لهم يكون 
يشاهدونأنهم وأراهم الحجة، تلو الحجة عليهم وأقام البعث،، تكر التي العنائفة 
ترىأن الله آياُن، من أو يرسا إذ يوم؛ كل منهم مرأى علئ تتكرر البث عملة 

حياةذلك وأن ورن، اهتزت، الماء عليها الله أنزل فإذا ة، يابحاشعة رض ألا 
الموتن٠يحيي الذي هو أحياها الذي وأن ١لموت،، بعد لها 

للناسيكون أن تقفي الحكمة أن هي أحرى، حجة هذه إلئ أمحاق نم 
هذهفي صعقه امتغل الذي ه والضعيفالفلالمج ص المظلوم فيها ، ينتمفحياة 

تركأن يرينا ~تمالن~ والله أذاه، س قيء ناله الذي القوي س الدنيا، الحياة 
فكانعنه، —تحالن— الله يتنزه الذي قه الس صرب، هو نشور ولا بحثه بلا الناس 

ويعيدقبورهم، س الناس أجسام ينشر أن وعدله الله حكمة بمقتضئ لواجب، اس 
ماتمار ويجنوا الدنيا، في زرعوا ما الحياة تلك في ليحصدوا حياتهم، إليهم 

موىميو _ litئم © يتق ثى نح، هلك مح، آذ © شك، يرق آن ألإدس ءؤآف-ن، فدموا 
.٤[ -• ٣٦]القامة: أأوك؟< نحى أن  jjtثدي ؛.؛؟؛، أفت، © إكفأ ألدؤ آلر؛جن نه قثن، •© 

٦٤٢



:oLjSl *

رمحابما جّل ألثرب َلإ، دين وآيثإ ^ بما وجّل ألارص مد أوتم، بوؤ 
تلعأ'لأبج، رق . يثمكرو0 لئوءّ لاثتا د'لأئا ل إة ١^٢؛ آكل يثثى آثث؛ن 

علستيا  xJjخ ثق صننان نعر صدإ0لا، ومحل ررنغ أغنف نذ وجئت 
ملمسجب سثن، وك ه و ينقفيى لأبن ذ'إض ؤ، إة آلأحكل ي، سن 
وآ'لأءكل لأويك ييإ كنئوأ ١^ أونجك ،يبد ئي ق ى َة ١ءدا 

"ا-ْ[]الوس: فها ئتر الناي أصن وأركاى أغناهر 
روئثما ءك ^١ ؛ق نثرت ش أس تثث لا أبميهأإ؛أا جهد أف ؤو١منوأ 

؛٠٣١هزوإ أيى ول؛ن؛ر نه محبغوث أككا لهم نثه . نتلثوى لا أتاير^ لعفر 
.[ ٤ • - ٣٨زاكمحل: ق؛ءئه َفي ند دذ آن \وده إدآ نشح؛ مقا إثا دكذر؛را. َ؛امأ 

ؤ،'م ه @ ثدث طك ثثوزن زنآ ^١ َكا ل، ٠' 
مسديا من ن؛قولوث صدؤج ز يبمكم .^1 أو 1. .ءد؛دا أو ح،ء،ارْ 
مبماآن صئ ض م مئ ثيئوزى رءوتيم إنك ، م-زر آوي ءلمزهم 

[،٥٢— ٤٩ت ]الإسراء ثللاه إلا لثتن إن ؤثفلنؤن ^محمدهء ثثنجسؤن يدعيكم يوم 
ثننم مإمر ثن •ةءثآؤّ ^ثا ألعث من محيب ؤ، مخت زن الناس ؤيث-أبها 

ذوبر ثم i_؛؛، محقن ؤبمي محقورا، ننثؤ ين ئث هئر ين ثج دهلثد 
;^٣٠١ ِئنموأ ئز ظ ٣ لإ نثق م ق ئثآ،ُ ثا الازاي 

ثئتىشظ ءلم بمد بن يمذأ لظلا آلننر }؛٤ إق ط نن ؤيهظم ثوق ثن 
بهيجريج ءًتقل من ؤأنبت ؤيبت، آنثث آتآ، ءثه-ا آها نإدآ ئايدآ أ'لأزبتت.، 

آقاءعرأف و ثدبث سو َلإ، عق ثأة/ أتوق -ر وآمم نو أق أف 'إك د. 

واحد.أصل يجمعها النخلات ت صنوان )١( 

مها•مجتهدين انهم: أيجهد  ٢٢)
.فاثا; رفانا)٣( 

.عظاناتمتم إذا فكف انماة •يد نتعاصون فلا أي الخ؛ . . . حجارة ثرنوا )٤( 
.وامتهزاء نمجبا يحركونها ؛ ينغضّون )٥( 

حن* ؤب4ثجه يابسة، ميتة ت والخرف، الهرم ت آيثنره البب^ *ن -اء ملت نحئقة )٦( 
سار..١ .

٤٣،



.٥—٧[ ت ]المج آكيؤره ق من يبعث أئن محأك^ نيا ؤيب لا ءاتتة 
y^^١ ى نطة يئك أءذا @ الازوى ئاث نا مثل قازأ ؤ؛و 

ألأؤلرى.أسنط\ر إلا هتدا إذ مثر من هندا ؤءابآج محن ؤعديأ أثد ثتمبجة. 
ثدمحث.أذال ءل ثي ٌ—يقوئ و تهمي محقتن إن فيهأ ومن ي'الأيس لم 
نشىأتلا ئز ممي تثيملهل أذُنيا. أكمثل تنب ألكج ألكثنت ثق س ئز 

حمتى ^ ة نئن م طل محئ ش س ل ن@ 
قكنيبجل،هرزمهن إلمي أبمهم بن، . سميي هأن ئز قأ تمفيى ممن. 

[.—٨١٠٩ت ]المؤمنون 

الأءفىأهنذ،سي^قلآنوث ^ ط; ئئ ألثق  ijzأرى ^نئن 
[.٢٧زاروم: ه ألحكن ألنِ،ي نئن يألأيمحف 

ك1كار؛أنبمنئب يثآء َةثا ؛ ٥١ؤر تبثظه سحابأ ميز ألإح قيل، أدى ^٥ 
نإنب1تثرؤتا هن إذا ع-ادهع يذ تثاء من ^٥ اصام، ؛؛T حنلإ4ء من بنج ألنبد، محي 
أذوثبمب ءاقر اثة . نسلستى ع، نح( علهر يرل أن ني، ث>، َكالوأ 

ئبيرهشء ؤ هك محئو ألئنق لني دتللكت إة منفأ بمن الاه م طش 

مش إئثم ثمف َم( مزقثن إدا ,بئمح( محمل عك ندلؤ هل، كمحأ أئن نهاد ؤإ 
ألمدابف إلأية قنيث لا أك؛ث بل حن؛ دء أم َكذبا أف عز اغكت، . جثثديد 
ثثأإن وأ'لأريا ؛ ٥١متى ثلتهم نثا ة ما إك  iLأمؤ؛ألجي. ثألثثن، 
عدلأيئ د'إلى ؤ، إدا أقثآ؛ منى ، َكثال مب مغذ أز آ'لأرم، مهم ثن، 

٩[.٧— ت ]صبأ ه تنيب 

ألكذب.أماطر: )١( 
.أحدامنه أحد يغيث لا عليه؛ يجار ولا يغيث، يجير؛ )٢( 
وطاعته.توحيده عن تخدعون تسحرون: )٣( 

اس.الودق: قطنا، : كثا)٤( 
اليأس■ندة من المعترفس الحزن وهو الإبلأس، من *ين؛ )٥( 
الله•إن راجع رّّّيبآ* قطنا، : كثا)٦( 





الصالحانممل 

منوهى المالح، العمل إلى الناص دعوة الكريم القرآن مقاصد من )٧( 
الصححة،العقيدة دلائل من المالح والعمل وحزانه، - -تعالئ بالله الإيمان آثار 
فييفع لا الاعتقاد ذلك في شك يخالجه ولا ، ووعيدْ الله بوعد يقنع من فان 

يحدثناوالقرآن نرمح، محن يتوب ثم ندور، على ذللث، كان فيها لغ محإن معمية، 
اللهيغضب بئيء هم أنفظلموا أو فاحشة فعلوا إذا أنهم المؤمنين في الشأن أن 

عياب،من للعصا٥ أعدم وما ووعيده، وعدم في —تعالئ— الله ذكروا ~تعالى~ 
اللهتغضب أنها يعلمون وهم فاحشثهم، على يمروا ولم لذنوبهم فاسنغفروا 

وهوالمحاصى، من لمعمية مدمنا رجلا رأينا فإذا محقنه، نوح—، وت~تعالئ~ 
فىعقيدة له لت أنه أمارة الإدمان ذللئح كان به، راض هدا عمله إلز مهلمنن 

منلم، سيئة منه وقعت، ؤإذا الاستقامة، حلقه آحر رأينا ؤإذا صادقة، الله 
الاعتقاد.مليم الإيمان صحيح أنه على ذللث، دل بح، نريمن ناب الأسباب 

منولمرة المفيدة، صحة على برهان المالح الممل إل القول؛ وجملة 
الصالحالعمل من المؤمن أكثر فكلما وناتها، قوتها منه نمي وتتميم فهي، لمارها 

الصالح.العمل عاى ذللث، حماله قوتا الله في اعتقاده كان وكلما الله، في اعتقاده قوق، 
المالح،والخمل الإيمان في المؤمن سعادة جعل —تعالئ— الله أل وحبنا 

ذلل!،،علئ تدلل؛، الكريم القرآن آياينح وهده القيادة، لماحبح يجعلها ولم 
محنوأن الممل بغير تنال لا الجنة وأد للمؤمن، صرورمح، الممل أف إلئ وترميك 

~تعالئ~الله يبالي لا الحميان، ذللثؤ ءلى^ من ويل يعميه، ثم بالله الإيمان يدعي 
بمكان.والضعف الوهن من لأثها وذّدا؛ لعقيدته يقتم ولا بإيمانه 



1ءئقوآلارص ث ألنتؤ عيها وجثت رنبمظم نن ثنبرز إك وثاوءوأ ه ؤ
ألنا؛يعي ، joوأياأكنئل وألخ٤ظ٠٨، وألثزا؛ آلثرإ,ء ؤ، يشقول أئن . لآسقبم 

أثندقروأ ْشوأ آو ئجثه ^١ ١٠ثأدمى . ألميى محب وأثم 
بمثوىوئم ^١ ٠٥ما هث ييرؤأ ولم أس إلأ ألونودثت- يعفي ومن لئمده-لم ،أستقيثوأ 

وبممفنا كللت آلأيد محتها ثن تجمى وحقت دنهم ثن منمر؟ %٣ وكف، أ. 
ما-ا""اا[.*صينه أم 

يمثن يمي •إبم-؛إم رمم ■ثديهر ألشيئت تبميلوأ »امنوا آومكح ٠^^ 
رءاخدمثم بجا ريثثم أقهم نبمثق بجا ديالإ و أشيب جقب ي ألأير 
.١[ • ٩، ليوس; أكاتع\اىيم رث ؤب أكن ^؛1 دمبمهتّ 

ولجخيهة كدم ثميثم ثرين وهو أنى أو دًقر ين صنلئا عيل ءؤس 
[.٩٧]الحل: ثملؤزه حفامأ ما دآ-ئتي 

الفنا حس؛ . رلأ أك/دني جكت لم 'كانت ألثنيحك ؤميإ ءا•-رأ أك، ؤؤا0 
[.١٠٨، ١٠٧]الكهف: حلاه ثيا ِبمق 

أنثنفمحكما آلآز؟نوا ى تستظمهم أكنيفت د-عأؤ\' مكث ^١ ١٠أئن أف ٠^>^- 
أنناتيهم بمي ئ لهم أيبمى أي يذrم لم ولبمكس ثيهم ثن أليي 

.[ ٥٠]الور: أتسمؤده ياؤكك ^٥٤^ بمتن ًكهن رمن ثظ نج، ذيخرتي ؛؛٠ 

.فيه لينزل للضيف أعد ما ؛ نزلا 

٦٤٧



نرّومح»إم مح-ون . ه ني ين كحآؤ ءيِ عد أددؤ نز #١٠^١ اقة ؤظ؛ا 
تمحخملقإنكلمص@شنمحذمحنمحلإ س أف ثي ي ^ 

 J؛-5؛؛؛j ولمه. آتطم أتزر دثلك عذف حقت ي، ثه وتكن أ'لآلمر ي ثن ءزأف جثت
[.١٣— ١٠لالصم1ت آلثوين\له ؤثثي ريب ري آف تن مر محبؤها 

ؤرممحقؤ يوم ْ غئ سأؤن  Ljؤأثث أرلأ همألور ومحبم*وإمحء إف ^١ ١٠٥ؤ
مىجقي ؤدنلع تقس، عند ذكر منيى ثبمتق اش لإين وثن آكنا.ثخ بجم د"لأث إح -أ

٩[.٨، ]التغا،ن: تلفبزه آلموز د'لأى أأدا ذ؛آ كيومي آلأيهنر عنإتا ين 
نيئاألم تثن ٧، © >وةا ١^ تثن إذا و نارثارأ؛ غذ الأمن إن ؤ. 

©ثنمحم حى ميم ؤآ وأكف © يوف صلاخم ءك نم آؤي> © آلمهذ لا إ© 
إل© سغدوف ريم عدل نذ خمر وائ;بم © أش ءم بمدمل ُأمح © إلمثمدر بمثمح، 
ماآن أقجأم عق إلا © كفْلمحف لئثيجمهم نم وآؤ:ن © مأمن عث ريم عداب 

©آلتادون ئتر ^، ١٥ه ئآء آقق ثن © تلك ع؛د ؤ-رلإ أيثثم مثكت 
نلأءم^ م دآمحن © يوف دبم,تي م وادن © ثمن وثهديم َلأَشهم ر رأك:ن 

[.-١٩٠٣ةلإمل؟ا< جشئ ي، أوأمك © بحاثيف 
©آلمتكين تيم ثك وو © آلمهرر بث ثش ز ^١ ١٠© نر ؤر نهطإ' ءؤن١ 

شهنّتا © أتيس أتا "®S؛ © أتين يدو ءب ؤء © ائاإض-؛بم خ ءًوص وًُيا 
—٨٤[.٤٢ثهتأوت 

ءامتوأأكمن إلا ضل1ن أنعل رددنثم ئئ دئوم نمى و آلافس •ثنتا 
أأ[.]ض: ءم و آي نص آلقيض بجاوأ 

ألقيت^١ ألثلذت محندأ ^٤، ألدن لث تحص أق تدوأ إلا ،7؛ ^٩ 
حيدنجننت يار ذ وال1ئتك؛ن ألكنف أنو ين َكروأ أئن إل © ، ألمنن؛ يبق ود'إك 

آلميونثر خمن أولإك ألمندء؛ت يهزأ  ٢۶١،أكن إث © ألميو ثر هم أولإك يثا 
الجة•في ماذلهم لأخذمم الكارين المزموف ب يغن اكنابن; )١( 
بعده.ما شره ت هلوعا)٢( 

.هنقج، ت ممنون )٣( 
إما٠بم•دنن علن "ضن حتفاءأ )٤( 
الممة.انلأ الية: )ه( 

٦٤٨



عممأس رمى أبدأ مهآ ألأيد ي ين مبما عدن جنث ومم بمد "جرادهم .
٥—٨[,]السة: يدره -ثنى لص ينلك عنه ويصؤأ 

الرجيمالرحمن الله بنم 
ومإصوأألثدضي وعيلوأ ءامتوأ أل؛ث إلأ رو خسي لب، ألإمى إن و أشر وؤ 

\-r[.]اسر: و\لذزه وزاصوأ ألؤ 

،٤٩



اسمق

ينملوهو الفضيلة، إلن والدعوْ الأ-خادق نشر القرآن مقاصد أهم من )٨( 
آدابيتناول كما والباطة، ١لفلاهرة المنكرات، عن والنهي المالح العمل إلى الدعوة 
مخدوميهم.مع الخدم وآداب والمنازل، البيوت وآداب ~تعالءن—، الله إلئ الدعوة 

عليهما أمامك، يحمر ما م الفبدلك الكريم القرآن عناية من لترى وإنك 
الذيالديني الأدب ذلك، يقارب أدب أي بربك! لي نل أدب؛ من انمتمديتون 

أصتقزمُ ^١^١' أدرثث >ؤثايهثا -تعالي-; فوله في الكريم القرآن إليه يلفتنا 

ح؛ح^؛ ٥٤زلا ءدؤ ئسى ثم عرزب ينف آدئاأ صلوه بمد ؤمذ أ؛لإيرغ نى 
عدم،

منالحلم يبلغوا لم والذين مماليكهم يعلموا أن المخدومين إن يطلب 
صلاةنبل من الثلاثة، الأزمنة أولئك في عليهم الأسنذان وخدمهم أولادهم 
لأوالعشاء؛ صلاة بعل ومن الظهر، عند للراحة ثيابهم يخلعون وحين الفجر، 

نظريسر وند برؤيتهم، تمح لا هيئة على يكونوا أن الأوقات هده ني فيهم الشأن 
عليهم؛بالامتندان أمروا دلك أجل ومن لهم، عورة على المملوك أو الخادم 

مستعدونلأيهم حرج؛ بلا عليهم يدخلون الأوقات هذه وبعد عورة، أوقات لأئها 
بهم■لمرورهم 

ماأو الأدب ذلك مثل لنا تلد أن الحاصرة المدنية نطع أتبربك لي فل 
عينؤأفت أمشيه وقإ أس ؛ه( ؤ بقوله! عيه < ١٧١ب، يعقولذلك٠ يقار؛ه؟ 
بعث-لا لحكيم يجهل، لا علم وصعه إلهي أدب أنه آيات هي نعم ثك-ثه 



اتالإي

دآلء؛إدةنم، دث-ةأ ألا ءثاًظم وثبمتظم كثم ما أثن م١ؤأ يل ؤ. 
ألوحشولا وإثاهئ رريطن! محن ، قث فق-طم ثنلوأ ولا إ-تأ 

وحظدأؤ إلمأ إلأ أثم ثثبم \ئنى ثنزأ وث؛" يمنتح ومثا مها ثلهنز ما 
وأومأآشدأ يج خم( لمس تجا أؤ إلا أتييَ ماد ئنربوأ وثُ . ذ«تلون لعلتق يهء 

ياًكاث وأؤ ظتم وإدا وسعها إلا منا ذممف لا ألمط وألميوان ألًقيإا 
[.١٥٢، ١٥١]Iلأتمام: ثدكثوزه ذو1أؤ دء وذ3غ دإء=ظلم أويوأ أق وتهز مزن 

وهمبمهاتيق أصثها ثثؤ كئكنز كه َممته قك أه صتث، َكئ< ر ^١^٠ 
لتلهنللثاثدأ أ/محثاو أثم وممث ريها تإذبب يثن َما أءفثها ئؤقآ . لكثثلء آق 

ثن،لها ما آ'لأنح، ئوي ين ، آجق،ل ثيثو َقثمة ثبثو كتغ وثل . ثئًكرييا 
ألاحنأري آليتا آثثو؛ ق ألثاءت ألقول ءانؤأ آؤ؛كت آس منت . دإو 

1آ-ماآ[.ل|برامم: يشاءه تا أه آله1ندان أثم وثيسز 
فهتثثزل"آ؛ ِهم ,زؤم ^١^١ ألمحن ص ئ ط آشَ ى ممو 

@مآثُر^، س يئ ١^ ئ ب ص ثني>ئ © أصث 
نقر.إُلاذ: )١( 

كاملة.بجثها وأ-محنت ات;محدح. احضح: )٢( 
أُاتمها.ني م لا تنغص: )٣( 
الداع.إلن مرعض مهطمض; )٤( 
رامٍ،■شسإ )ء؛ 
الدهشة.لفرط الفهم من حلا، هواء؛ )٦( 

٦٥٠



ممنيس، أجم إق رثآ فليؤأ ١^■؛؛؛ نقؤل أنداب ثيم ينم آلثاس وأنذر 
.ريال ثن لطم ما من ثن أمتنئم ؛؛==٤^١ أولم ألثنل وشج دعوتك 

وصرهابهر متا كم تحطم محثهمنت أسهر لمدؤأ أكن مثا=كتي ؤ، وثكثلم 
لررلم١طرلإ َكاث وك نكرهم ٢^ نعت نآًقرئم  ٢٧٤٠٠وقئ . أ*لأمال تكز 
ثومآننفناه ذو عنيز أيتم إف ربمسئنُ ٧^٠٥، ثمحلف أض ءدس\ر، هلا آلخجال ِمنه 

يومئوشى . ألئهاي ألمح؛حي لدي ويرزوأ  ٤٧٣٠١^ى ألاوض نيئ 
بمنى0 ار ألث ثجوههم نبمش قه؛ن نن '٣إملههم ا. آلأتش١د١ ؤ، ، _؛؛؛ 

يب،وشدئأ ممئاير^ بثع ٠^^١ . ألحشاف سرُح أثذ إن 'كاتت، ث، ممن َم( أفئ 
[.-٤٢٢٠]الحجر: أ'لآنفه وزأ ولٍدَؤت زجل إثم نر أثا ^٠^^١ 

أشحث_اءعن ومس أنمزن ذى نايناك، وآلأحسنن بألميؤ( تأمر أس إف ؤ. 
ولاثهدقر ^١ أف تهد وأومأ . دثثرث لثلاًظلم يثم وأتي رأدأ==قر 

ث-علوثما يمأم أس إة كيلا عقبمتظم أس وق م>ضددا بمد أ؛تيس ئقضؤإ 
ج،،آثء ص أنمًئار^ >تاطتدئ شن َلكلفي بجيأ لإ ن® 

وإذؤ' و0ر1 دح، أثن تاز>=ئنلآ، إنما أثإ يى أزق س أته قؤىلْ، أن ' ٣٠
منيضق ولكن وجدة أمة ل^ثأاءئا أثم ث—١•، وؤ ءٌ؛إ؛وث يو ك—ر ما آلإثنب 
;ةأتم شJتأ ;لا @ تزن َمح ;٤١ ص بمآأ نن ت;دى نئ 

عدابوثم أس نشليل عن صددئر مما ألتؤء ؤئذؤمأ بوما بند ندم ثمل يته^كم 
ْظنئزإن وؤ حر مر أس عند إق١ فلا دمثا أف نهب ثئثروأ ُلأ ® عدم 

مابم مر صروا أكن وثحزمق م أث عند وما نمد عندؤ ما ® ثاتموث 
—٦٩[.٩٠]الحل؛ حقازا 

رإت ٤١أحن تج، إؤ و؟حندلهر لنتنن رآلموعق_ن أنحمة ؤك سا-لي إق ^١٥٤ 
نايبض ايؤأ ئمعاثئز ودن ® ألمهثدن أعتم ثبمو ّهإهء■ عن صل بس أنتر هو 

بعض-_+<( نرذ طوفو■'  ٢١)
المود.الأصفاد: )٢( 
فظها.طاقات حل وم نكث، جمع : أنكانا)٣( 
منسية.يحلان )٤( 

عيدكم.في تغدرون أحرى أمة من عددا أوفر أمة لكنت أن سب أي إلح؛ ■ • • تكون أن )٥( 
بخمركم•يفب'  ٢٦١

٦٥٢



محنفولا يأهلو إلا — صمل— رما ؤأصم للمثجتن حثر لهو صار؛م ولثن به■، عؤننر 
هموالمؤ^؛ اقعوأ اك!ث مع آثت إة . بتآًمح-د' نثا ثبي ي، ئق ولا ءثه> 

]الحل:محسزقه 
؛لخيرعندق مكن إثا نثنأ وإر؛إت.إا إباء إلا ذما-وأ ألا ييك ودمئ حؤ. 

ثآغنض@ ًففيث ولا و4أا ع نخزما زلا أي قا مل ئلأ أو \توتأ\ 
ةسا أقتر روؤ . صغم؛ ;؛؛١^، َة اذتهثا رث وئل آلقنمة ين ١^^١٢ •>ناح لهثا 

حمهميا وءات عمؤيإ ؤلآو؛بيرك> ^قان صدء\ن عبإ إن طلمويء' 
و؛اثألث1نطإن إ->وف َ؛اذوأ آلثدمحن إل . ئذيإ بدن ولا أشي يأين مإلم-كبم 
زلالهر ثثل ئيديا ر؛ئ ثن نبمتو آثعآ؛ ء-م شص وiما . َةشا ألثيكن 

محثولأمنلوث فثني التط 'كو شثلهثا ولا ئتمك إك ننأولن دك عتل زلا @ ثننوك 
S/j. بري-مإ نيئ بمبابئء َ؛ان إلو ديئير بثآء لعن آلنزذ يبثهل رثك ن إ. 

ثروأولا r 0؛، يثلثا ْ=فاك قنهم إن يإداؤ ررئهم قن إملئلْ، حتم آبمدثآ 
وُنأدثؤ إلا ه حرم أؤ أتمن متلؤأ و؛لآ سهلا. وث-اء قحثه كان إدم النو 

ولامئ-ورا. '؛ف ^٠ أكل ؤ مرق ثلأ نللكارآ، -؛ثلأ ممن مظاوما ئنل 
ظهص ان أديت ^^١ أشد؛ ئج ثئ كن أو؛و إلا أشي ناد صإ 
ولا® لأ نكئ تث ذه أكثفإ س ثززأ ٣• إذَا  jp؛^١ ® 

®ميولا عنه َكان اوفق َةو ^١^١^ وأنتر أقنع إن عنم يع، ك ثس ثا مم>لى 
زكمن © همي ؛■ ١٩١ئج َول ألأنس همي د إق، َُآلآ، آمحن ؤ تثن َوي 

[.rA-TT-]الإ-راء: رق، عند _؛<, ؟0 

الدليل.جناحك ت الذل جناح )١، 
إل.عن الريا الأئايين: ند، بما ل صلا لا جدد كلام الغ: . . .تكونوا إن )٢( 
.نائما: محررا)٣( 

•بمي، ث يندد  ٢٤١
ننر.إُلأن،: )ه( 

.تئنادلا؛ا: )٦( 
.iJUتأويلا: )٧( 
.نتع ؛ تقف )٨( 
.صعيف انه رإشعار0 يه تهكم • إلح األآاءسه د ؤ1دك اختيالا، ت مرحا)٩( 

٦٥٣



عتيرمنر تأل؛ن ه غثمن صلاغم ؤ، نم أري و العفينؤث أقح ^٥- 
عقإلا 0 حتمحثلوف لمحجهم نم وآري 0 ثعلوف للزئوء نم وأرن 0 مبموث 
نمثأمإمك د'لك تآء آثى ثن ه قت عث »إم أبمنأم مثكت ما أز أتيهم 

بحاذلؤنمحم ءك > و؛كي 0 كمحن وعهدبم َلأمحهم ر ثأدي 0 أ'ثدوثلى 
ا-ااا•لال»زضن: ■ئلمؤوو0ه يا ثتر أكزدوس برمن أرمى . أؤدرف ئتر نكش أ. 

نممُأءثق محأًظلم و ئ لأس :p\ >توأئ 
حثئنلأ محدا يهآ إني)]' ز لإن دئيذق تئم لكم ثر دألكم أنلها 
عيي.سلؤى بنا وأس لكأ آرة؛؛؛ نر هاتثعأ أتيثُأ ذلإو يل، وأذ، دؤ يودى 

رناتدوُى ثا ثذ وأس ثؤ نثإ نءثق؛^1 غز .^1 دخنأأي، ننخ هوؤ قز 
أسإة لم أه ذ'لك مثبميز محبمظإ أبمتمهم  atينثؤأ لتنمحت ، ١.١٥ ذكئئيك 

تيمنوو ميجهى وبجهظي، أذتنرس من بمئصن قميشت، وض .١ بمنثمحن يما -ثار 
إلايجئ بجث ه محزرى ؤ بمرؤ ;ؤة ِنئاثيز ٠، إلا زبخئ 

حويهى-إأر بموكهى أقآء أز )ّ>£< أز يمحى ءابآ؛ أو ءا؟بهمح أو بميجن 
أولعز ألتبجت أو أتثثر، مثمح> ما أو هّمهيى أر أمحهن بؤآ أو ينويؤى ُتي أو 

يأنيلهرربمه ولا ألناء عضت ءن، قهثيأ آر ارن أثمل أو آمحال ثن ألاقب 
مإحو؛ىهألتيخث أئه يعسا أس إل، ؤميؤأ زبمقهى ثن ؛نيئ ما ينلم 

بمقذِيمُ:١٣ أكث تابجا ؤث 
ثنئآدث-ا.» صأوو بمد رثى آقهنأ تن، ياكم شمن محبمي أكم م-لدئ نؤ، ين *رث 

وصل■ندل س بمي لا ءا اللغوأ  ٢١)
انمروان.في الكاطرن انمادون: )٢( 
.تستأذنوا I نتأنرا )٣( 

الرأص-مها تدحل الش الثوب نتحة ره، 
صغر.أو لضعف لها ستطلعوا ت يظهروالم الماء، إلن الحاجة ١لإربةت )٦( 



سلو بمئءطم ءك؛ؤ طقمض ح؛ح قهنر ؤب' ءلإؤ نمى للإ ، زوحولإ 
\ةثؤ-X؛ ألآكل بم؛ ^١ رو غث لميث % ألإثئ ٣ أس تأ وك 

لميئِثأس ابي؛أ دًظم أثق ثه َكقلأكث ثلمهم ين أدمتثثؤ آنثدى يتقنا قنتثذرأ 
أنهثمكث ءثرتث> يكاحآ يتمة لا أكفي( أرإ~كق يى نألوعد . حتتتكيث 
ؤث٤٠سميع ثأس لهننب ثم مثنيفى نأن يزيثة تثتبمت عر ننابهنكثت ينمى 

[.n--،>A]ض: 

إنح ألمحن ين ^ ١٧ءثهم ٥؛،؛، م؛ى مي ين ءءقا>ك< ثثيق إة ءؤ. 
أنتينتحت لا أثن ؤ ، '^١٣لأ وء ثم ئاو ؤ ألإت أزر ؛ ^لشبجة١٢إتئ\خ 

ولمنالثبا يركن لتحدثك دثح ولا أ'لآذر، ^١؛؛ أثة ءاثنلى مث1 آبج ث. 
ئ١٠. ألمئسدن محت لأ أث، إى ألأنج، ق اد ألمسئخ ؤب إوك أس قص 

ئرتى ألمثون يى غء ين سمك ثد أس لى ملم أنأم عندذأ ءلأِ ؤ اربغ ،٥ 
فممحمء ءق نثج . قز،زق_0 يميهم عن ا مثيل ولا حميآ ؤلًخر م؛ ينه لث1 

ثييزو إقهر ةوو0 أيفتك ّأ يم اثا ثنت  Qji'lأو>ثوه ِريدويكت ألخنجك ءاو نثهء 
'ثنلبمأرعيل ءاثركن نس ثيّ أثو مإب وينظم أومأ أكبجى ^١؛، عفو. 

ينص/ييمفتة ين لم حقان منا ألأنهس ويإر-ار؟ ه ثننثا آلكثمإِل. إلا يثنها ولأ 
يقولؤداإلاميى ،؛ jX،ثمننأأيزرك ؤآمبح .ا آلننمميث يى َة>ى ٠^١ آس دؤير ين 

لخثشءد، أس س أن أولا ربمدر ^٠، ين دثآُ ,يثن آتيئ> ثثثل أس وذ٤ألكث^ل٦، 
ؤ(عو ييدؤث لا فن محنيه أ'لآخرث ألJار غك . أثقغروة يقيح لا وزتة0م ينا 

[.AT'-Un]المحص: ه فشن نآدئذأ ^١ ولا ألأ؛نج، 
َهلصأقزف أى لا 

الأطماوعع حتن لنا الله من تأدب اعغلم وذلك فيها، يحتشم ألا ان الأتثان من عورات: ثلاث )١( 
والمالك.

ش.فيف الأنواء الجمان أيتقوءالن إلخ:...اتننثتوه ^'^١ )٢( 
درمو•تعز ندح• ؛ ٣١

قيه.عليه الله خضل ينكر المال؛ جمع بُلرير علم أي' عندي؛ علم على رإ، 
•بينة الذاب، يأتيهم بل الخ: . . . تتله ؤُلأ ( ٥١

تنبيه.حرف ت كأن، تعجب، كلمة ■ وي )٦( 
ومخلوق.حالق بين تسوية وهو للحد، مجاوزة ت ظلم )٧( 

٦٠٥



آن،مي ؤا ؤفمتلم ؤهن ؤ ؤهنا أض خمكه يؤلده آلإمنن ؤؤبمننا عظير 
ءلمدء ثك ثس ما ي، ينه أف عة ئهدالث وك . آلم٠ار إل ل آنمفز 

عني،ثمحإإث ئن إل آداب من سل ثإئغ _-^L آلدتأ ؤ، ثبمامهثا تملعهثا ثلأ 
ؤ،هقفي ين حثز مثفاو< ُك إن إلإا يبى . صليف كمر ث 3أضتفم 

محرينبى . ثر أطيق أثن إف أللأ إيا يأت آلأتيى ق آو أفنيت ي آو صمي 
آهِرأ،مج خ زلأك إن اتاق ا َُنك ص ألثم م نأت ؛ص ه ألقظون 

محنايو محق لأ آس إن تتة ي، ي م ه ش ندك قنزرا، ه @ 
تكرهلثؤت أمحزن أيكن إن صؤك من مثمك ة ثآممن . مشم 

.أييص من إئي ؤبماد صنيى ؤبمجز أثو إئ دعآ منن و ثس ل ن
ءآن:تتت بملي أدى ^١ حعأص ة ه \خ أثم َه تتظ مى ثه 
ظممثي ذز ي ^٨٢ زنا ثمحأ أفيث إلأ ص ^١ ® خمث لأ زء 
ألتينهأشح ئز إثم أثب ،أنعي مع !،^ ٤١١من ^ %^١٩إى ن. 

.مأ"ا-\""ا[ ]ضالت: 

منمآي آ تتم يإ آن تئ مر ثن مم نحر لا ءامنؤأ أقف ور،' 
ص٢^؛؛ تش إص ةمحأل"ا، 

أللذمث ي آجيمحأ ءامحأ أقث يتأثا أفلاوث. ئتر ثأنتتك بمب P نمن هي بمد 
فطامه.فصاله: صعق، فوق صعئا تضعف ت وهن علئ وهنا )١( 
لرجربها•ي بمزم التي معزدماتهأ الأموي؛ عزم )٢، 
يلنمد: )٣( 
 )٤(Uy :.احيالأ

والإصرلع.الدسب بين توصط انمي: )٥( 
انقص.اغضض: )٦( 

الدفع.في أحن مي اش ال>ض أي: أحن؛ مي ادش )٧( 
الخصلة.بتلك يعمل يلئاها: )٨( 
بالنخس.الوصرسه سنه نخه؛ )نزغه(ت من ينزغنك: )٩( 

الإيمان.مع أي• الإيمان؛ يعد يكرم، بما بعصا بعضكم ينادى بالألقاب: تتابزوا ، تعيبوا: تلمزوا١( )٠ 
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ثأْفلآن س محق ط سئم ثق ة ، ١٧َة ١^؟ ص :نش !ى 
منن ٧ ٩ ^ ٥١حأ ® لإ محأث ه ؤ لأ ثإمإ ميقئ تق ي حمم 
شث4لإ ه لأ ٣ م ذ أًفةق ة ;ؤن ئثة تلقؤ نه 

[.١٣١١]الحجرات: 

علىأحيه هن المغتاب يناله لما تمثيل إلح: . . . ه ليطن محب ؤ عوراتكم، عن بحثوا وا; نجزا( 
وأس.وجه أنمش 
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وهييمته4هدماو 

اللهحجة ليقم الرسل؛ من غيره بث كما ه محمدا نبينا الله بث )٩( 
وتبثيرم،—تعالئ—، الله عداب من الناس وتخويف لبنه، بتبليغ الناس على 

اللهإلئ ذلك فان هدئ، إلئ ضلال من قلوبهم ليحول بعث ما أنه وتعريفهم 
الخيرفى صالحة قدوة ليكون بعث والتبثير للاندار ه بث وكما وحده، 

حنفى ؤلريقه وتناثر —تعالئ—، الله عبادة فى الناس به س نتأ والفضلة، 
شانالخير، إلئ يدعونها من أعمال في تنظر أن شانها من الناس لأن الخلق، 

يخالف،عملهم رأت وإن ١تبعتهم، إليه يدعون ما حدود عند وقوفهم منهم رأت 
الفول.تاير فوق الناس علئ العمل تأثير إن يقولون ولدللئ، نبذتهم، قولهم 

المرغبة،العليثة والبرة المالح، العمل القول إلئ جمعت، الرسول فوفلمة 
س، ^J،iأو كنز له يكون أن الرسول من يطلبح أن الحمق من أئه نعلم ذللث، ومن 

اللهإلئ الدعوة وهي وظيفته، حدود عن خارج ذللث، فإن —تعالئ—، الله ملاذكة 
منويحي بينة عن هلك من يهلك الحق ش والصادبة عليها، والخير "تعالى" 

بتنة•م، حئ 
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اتالإي

ألتنأء َمحث نلن أة قآ■; نا إلا ثنإ ^ ننث شى ١^٠ لا ه 
٠[ ١٨٨]الأعرافت ؛وبمّوذاه ثمً ودغيو نذير إلأ آيا إن آننؤء مستي ونا آلء؛ر ين محس«uفمت، 

عشيأنزو بموزأ أن صديل لب، مبمآس إثك يومك ما بعض ئايلث 
[.١٢: ودك-له شء َلإا عق ؤآثث ثذ؛ر أنت ٩ ثأك معن, كثآء أز َكر 

(jU. آلثفينرتت يى أبعك لي ؛؛١^، نآحبمش . أزيبك عشميك ؤنأال.ر 
يممحثق ميتك ه . أفييعِ ألنغز و ؤيوؤط . سؤى يثا ؛نوء إذ ممن عثؤك 
؛اآ-«آآ[.: ]١^١٠أممبمه< أشح هو انم و الش؟دتي 4 نص و. 

أننأيت شء ًكل ؤنم -ممها \ؤى أثلية كنده محي أن ائت ؤ,إثآ 
ممزقز ؤمن لثثسهء غثدى ؤ>؛آ أهثدئ همي ألئنءال ظآ ؤأن . آلثندين يى أتميت 

اه-أا'[.]النمل: أدذمحن4 ثن أتأ إيا 
بإذنمأف إق ودابم-ا . ثي—ذيل ؤثبنط ثهدا قتتنق إئا البق ءؤكأ;ث؛ا 

ألقمتنيع ني* و كنإ محلا آق نن ثم إأ0 الهمثلأ ؤر . فينا ؤيمبثا 
-٨٤[.٤٥]الأحزاب: . ؤتٍضلأ اثي قق أف عل ومًًقل آذتهم ولغ ثأث--غييرا 

عدابثأتيي نن . دنيتوث مثوى ءثا؛ل إؤ ثكاثاًفم عق آنثوأ تعوم 
أقذيض ألكي للثاني الكنب ءدق أزنا إئآ @ محأد عداث عفيي نتحز .ي 

■؟*ا~ا؛[ ]الزر• يًًؤبله هنجم ألت رنا عقها يقئ فإيما صل وتن ثلئثسوء 
يدءؤصننا وما إثلث أنقنا محا يم.، وش نا أين ين لكم ثغ 

إيهئتءوه-م ^١ ^؛؛؛؛؛، ١٥١و كم فن سثنؤأ ني" ألي-؛بم أنمنإ أق ثهئ وثوش ءابرجم 
حآءهمما بمد يى إث* يئنفؤأ وما . ينش من إثؤ ؤثيدئ ئثآء من إقو بجي اف 
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ىثإة يتم محي سش م إق ثه ين تثق َلإثة ؤأه يغأم ثنا أنمنم 
فيقحقعآ ؤآنتقم ة؛؟ ؤوبلك و مرٍب ينه سه، كى بمدهم ئ آوثب< أؤييوا 

هآثه يكهم ؛^■١، وأبنت ُمحكثف ين أث، أتزن ينآ ،١^١;، قش آنؤاءم ثيع همه 
 ٣ U نئأ بمع آثذ  ٦٣.^؛١ ئثذي أقظظأ زم اسوثا:^

•ا\-ْا[.]الشورى: أشي4 
.تنئزن لا '^؛j( أنؤآ، ئئخ و؛؛" ةئنها آ'لأمر نى ضعؤ عق جعلثك 

ألمشبمتؤلأ ثأس بممى آولتاء بمئيم آلظليثق ثإة ثظ آثب يزة محلف يعنإ إن إئيم 
[.٢٠— ١٨]الحاسة؛ يوؤنويك>ه لنوو ؤيحعة ؤهدى لأثايي بمنؤر هنئا 

ولاء ثؤ أنلأ، لا اذ نز و ند* ه ي َرلآ ي أذيأ ٩ وش 
ورمكؤاث نن بكا إلا . Lث٠د١ دؤنهء من ثبمد وؤ ثمد أد من محرف، ؛ji، إي، ق ن. 
يوعدوة،1 تأوأ^١ حق . 1بدا ي؛؛ا حيلدن جهنم ثار لإ هآ ورمولإ أق سى وش 

[.Yt-Y•]الجن؛ عدداهأ وأقل داممإ تئعف مى يثثتيون 
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لهالله وتربياة . محمد 

الناسودعوة الرمالة، منحب الجليل، لممي، ١ لذلك يتصدى من إل ١( ر* 
أنواعيأضل ويهذب تربمة، أحن بربئ أل إلئ كرى حاجة في الحق، إلئ 

التهذيب.

سرهمن عليه فقص تربيته، فأحس ه محمدا نبيه ~تعالئ~ الله ربى وقد 
لنهديبيكفي ما أقوامهم مع ملوكهم مجن واراه العبرة، فيه ما السابقين الرسل 

الخر•على وترويضها المصلح، نفس 
وألوالاحتمال، الصر في بهم س وبتأ الهدى في بهم بقتدى أل أمره نم 

اللرالأت تبلغ علئ بمالهم لا أنه وهو ارمل، أولئك نال كما لقومه يقول 
الماسحق س ثمانه ذك ورمحول ، —تعالئ— الله من المثوبة ب، يهللؤإنما ، أ-ما 

إليه.نصص أن 
.أيييثى ءي< وأءرأس لأذتِيا يأم ألتئو ؤ-نذ له؛ الله يقول أن به وح

ءليئّه.نميع إئم أثو ثأستعد ئخ أكتثلتير ثى يرعدف وإما 
يمدفلا الحياة، هذه زخارف في تزهيده له تعالئ— — الله تربية وسائل ومن 

العالية،الحاكمة س له الله رزق فإن الخلق، س أصناعا به الله متع ما إلئ عينيه 
الزخارف.أوس ص وأبقي له خير هو والآداب= والرصى، والقناعة 

علئه نموترويض التربية، من الموع ذللئ، تدبر إلئ الواعفل أحوج وما 
عاليهتغرق لا وحتئ فيها، محمورا همه يكون لا حتئ الحياة هذه في الزهد 
٠ستعالئ— الله إلئ الدعوة وهي غايته، عليه وتضح شمله، 

والمواعقلبالحكمة تكون أن وهى الدعوة، اداب الباب ذلك نقمن ونل 
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ماعلئ بالصر صاحبها يعتصم وأن أحن، هي بالي الجدال، يكون وأن الحسنة، 
منهبمرأى وأنه وناصره، معينه —تعالئ— الله أن ؤيعلم أذى، من القوم من يناله 

الرسل.من العرم بأصحاب متأسا ومسمع، 
يتفجرونولا ييأسون، فلا الرسل، وورثة الثوم لدعاة العبرة ذللث، في ولعل 

الدعوة.جزاء من شيء نالهم أو مكروه بهم حل إذا 



امةدات

إلأنو إذ آخثإ علبمو يظحنأ لا ثل أئئدة سى ءن ؤاوؤق< 
•٩[.]!^٢: ُلإد 

أل-نْنيثذ يرعنك وإما . أيهلمى ءي ومس ألإ،ف واثن آتتر ؤ-ءذ 
ينَطبمرم أشَئ !ئ 

محزونلا ثث أ'تي ؤ، بثدوتم ريحو'دهمأ؛، مزوق. نم لإدا دطروأ ؛^ ٤١١
يندايه، ثن إثا فخ م، أؤع ٩ م ، آجتجثهاللولا ئازأ >ثابج نأيهم لم إدا ن. 

-٣•٢[.١٩٩ثوينوده إذوءّ ورخمه وندى ربطم ثن ، بمارر
منماما إك سك ندة لأ . أديم و١لئرءاك ^U'،4، يذ نعا «انتك 

النيرأيا إك وئل . قمحذ ثاثك نآغفش ٤^! محزذ ملأ تنين أرو-ئا هء 
®محذرآ، ألئن:اث ;ثدوأ  ٧١© ألضن و \ثلأ  tr© أين 
ألمنكنعن نمى ئرمر تا آصخ © بمتؤن َ؛اكأ عثا © أخمع؛ث لثثق4ن مرا؛ك 

المن.انمرف: محها. تجن. ولا الأس. أخلاق س الأم العنو: )١( 
وّون.زغ: )٢( 
بهم.ألم ثصء طاف; )٣( 
مرا.لم الذين اشاطن اخواله إخوانهم: )٤( 

•"تعالى" الله من ْللبتها ■ اجبها )٠( 
المحق.بها يمر إ بصاتر )٦( 

صلاة.كل في تكرر لأُها الفاتu المثاتي: )٧( 
بهم-المذاب بإنزال أولك حصصنا كما القرآن يإنزاو حمصناك أي ت إلخ • ■ • لزلناه ؤَةتا )٨( 
بسى.وكفروا ببعض آمنوا أجزاء جعلوه أي الفرقة؛ ك)عاوة(-ت رعفة( -جمع عضين )٩( 
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.بملثوث توف ثا-ر إلنئا أث ح محتلوث هح . ١^£^،^ َكتيك إنا .
محأبناكمدن. نن وإن رش ءنتد مخ بموأوث. نا مدثث ضأ أك تلا ثبمد 
.[ AA-AUزالخم: ه آلتمق هإئ حئ ;٤^، 

ؤشآن أحس ؛ى إؤ ؤكدلهمِ لصت -آإووعظة آ-لإكمة رش ّهفي إق >ؤأدع 
مابمثل انإ ئمءامت،ر رزن أللإهند؛ن لنلم ؤبمو سميه، عن ضل بعن أنز ير 

٤^٠١١ولا يآش إلا صحيك وما ؤأصهر لأْتثؤئن -نبر لهو صار؛م وثنن بؤء عؤبمتر 
همرأك؛بم أقمإ أل؛را ثع أثن إة . نتبمكثيذ منا صتق ؤ، ئش وي عقهم 

]الخل:يء 
ثدينهم ؛ردب-دث نأيسي آلندوء ربهم يمكث أل!ن ح ثثك ؤوآ>نإد 

جانهمبع يآي ^؛١ عن قم لننلتا من قخ ولا الئت١ ألثيوو زينه رد عثثم 
[٢٨ولاأ^مح أنثئ 

رسميوأ ثمل ألشن تملمغ ثر رش بمغد وسخ يمزق ما عك وصر 
أرؤيبم،٥^، متاثا ما إك بثك سدن  ٦٤. ين تهن ^ ١٣١١ؤأطنإف ئئ أقل ءاياي؛ 
ألثلزءأنيك ثأئر . وأش ثر نش نئق ني ألوتا أ.قئ رئزة ممتتر 

•"اا-آ'اا[.]طه: أذزئه وأيتمه ررئك محن  ١٥٤يظك لا هؤآ ثآنظر 
ؤآأيقتلن أش ثمحآ إد١ إلا م ولا وسوو ثن مش ين أثبملنا يجج 

ألآدآّداق ميرّهإ فر مشيد ؤقمبمر معنلثم ؤمز عرٌشها عك خاؤية أمتنتهء 
■dSiSثاربهم إأكا!سمح مثن يم ؤ، لمحكن ، ٠^٨١٦ألسلق يش ما بمل ل. 

ئؤينؤأرممكك من أنتق آثه ألمز أومأ ألأيى ؤؤملم . بممو ؤدافى لإى آلْلنإيءث 
يرإنولا . منيب م>مآز إل ءآموأ ١^-؛؛، لهاد أممت نئن هربهم لم ، مهء 
.المرن الخن: )١( 
ل.وندا الحق عن ممدن فرطا: )٢( 

والمد—.—يالفتح رأناء( أو والقصر—، -بالكسر )إنا( جمع عات، ما ت آناء )٣( 
لتخبرهم.ت لفتنهم )٤( 
يزيل.؛ ينخ الحق، نصر من يتمناه ما ت أمنيته )ه( 
ابتلاء.فتة: )٦( 

تخثع.فتخت: )٧( 
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يريعدت امثم أز بمثه ألثاعه حئ؛]؛؛ip نته ذ(يانأا، بح 'هنأ أو؛اكث
[.oo-oT]ايج: عنيره 

^j^ji  ؛ن. آمحبجثث يذ ١؛^، ج •حنانك ُبنيص . ألامؤيق عثييك
ثش( JWبجيتك ادى . ألثمم أدنحز و يبوؤن . ثمؤث ^١ ؛ة» إؤ ئئز عمؤك 

[.٢٢—•٢١٤]الثأماء: اؤيإه أشيع هو إيم ). ألشي؛ي( ؤ( 
ءامئارملنأ يئثث طننؤأ ألن إلا آنس جى اؤ إلأ آلكتثب أنل عثي.؟وأ ه ه ؤ 

.[ ٤٦]اكك؛همت; سلنؤزه ثم ؤكتن ؤيؤد ^4؛^؛ روكئتا إثهظم وأنه إثنا أزل يادئ 
أكنتئوثن ثاثة منهم وأه مل لإ ثن ألئنءان ٥^١ ق لأنا;ثى ثرما ؤُبمذ 

ةتذو>ىلا ألمكي هرف و أثت ثلإ؛لآا كث,وكق . مطبل إلا أئن إذ حفموأ 
\،ه-«آ[.]الروم: لا الإن ننثخمك حز أثو نبمد إن ّن ة. 

بألتئيرتك ؛لني ؤبميح ]ويلك ؤاسنثمز حى آثم ؤبمد الى ي عؤ 
4إن يخإي أش ؛١يثتي ز بجندلمحف أئرك< إف . آلإبمقر 
ألنيرهألكنمح هؤ إكهُ لأش تمد هآسسثنيه ئم ئ! لنهر إلا متدوييم 

نابرنق بجم  'ملم تثتجل ولا ؛؛-^، ١٢ص اقخ أولوأ تنر كا ؤءأنر 
.[ ١٠٠]الأحناف: أكسؤثه المم إلأ خنالئ يهو جع تن؛،ر تاعع إلا دمأ ز يوعثويك< 

دءأواصوا . بحؤن أو ناحر ئازأ إلا يبمؤلؤ نن يبهم ثن أمحث أف تآ ؤَةثلك 
هأمحتل ثئع ، ١^٠٢٤؛ف ودو . نلؤم أث تآ عمم نول . طاعوف مأ نم بل 

[.o«-oU]الذارّات: 

ئكنثأقنر رثن . ثش حق ننك بحند ومج يخ،ت\ لإئك ره ِلثؤ 
[.٤٩، ٤٨]الخترر: يإدنز 

شك.مرين؛ )١( 

عنه.تعاميها حزاء الحق وبين بينها يحول يطع■ )٢، 
.الص سم الطن ٠ الخفة عل' ،حمدنك ٌتخغنك؛ )٣( 

__>،<

.والجنون بالحر عليهم والطعن بالرسل بالاستهزاء بعصا بعضهم الممدون أولئك أوصى ؛ أي ٠ بم أتواصوا ( ٥ ر 
عليك.نسلهلهم ولا ننساك فلا رعايتنا تحت ؛ باعيننا )٦( 
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معهالمشرضن واتستغ ه محمد 

لهؤاحراجهم ه الله رسول مع المشركن نعتت كان لقد ( ١١)
ليسأن لهم فيعتدر بدله، أو القرآن هدا غير بقرآن لنا ائت له يقولرن فمرة أندم؛ 

مشيثةلولا أنه ويريهم بيع، لا متع لأيه شه؛ تلقاء من يبدله أن اسطامحته في 
لهزافيهم مكث بائه ذلاثا على ويستشهد عليهم تلاه ما رسولا يكون أن الله 

اللهعند من الكتاب ذللئ، أن برهان ودللئ، بشيء، فيه يحيلهم لم النبوة قبل طويلا 
.عنده من لا 

الناسوتدل بالصدق، له تشهد بمادتكة يأتيهم أن عليه يفترحون وأحيائا 
معيبعشج أن ~تعالئ— الله سنه من ليس أئه فيريهم الله، عند من رسول أنه على 

الرسل.صدق دلائل ليكونوا الأرض على مطمئنين يمشون ملائكة الرسل 
فيوبمني الطعام بأكل الثر حنس من الرسول بكون أن ينكرون ومرة 

الماصين.الرسل فى —تعالئ— الله سنة هو ذلك أف فتريهم الأسواق، 
لكأونكون الأرض؛ من سوعا لما تفجر حض لك نومن لن له يقولون وآونة 

باللهتأتى أو اعدانك، ■يلئ قطنا ماء السقط أو وعنب، نخيل من جنة 
ماء،الإلئ نصعد أو زخرف، من بت ك يكون أو الناس، ليقابارا والملائكة 

الرسولفيجيبهم لدعواك، مؤيدا ويكون ، نقرؤْ كتابا علينا تنزل صعودك يعل" ثم 
إله،إلا يعملها لا الأيات وهل"0 هوؤه، خأ ءالأ 'محث نثل رز ءؤسثال بقوله! 
عملي.من فلت 

الأولينخرافات من كتابه نقل وأنه والجنون، حر المن به يرمونه ما لع 
وأساطيرهم.
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منميئوس المعاندين أولئك أن ه محمدا نبيه — —تعالئ الله أحبر وفل 
كماقرطاس في كتانا عليهم أنزل لو —تعالئ— وأنه هدايتهم، في تْلمع فلا إيمانهم 

لووكيلك مبين، مححر إلا هدا إن كفروا الدين لقال بأيديهم= فلمسوه طلبوا 
بصدقوشهدت الموتن الله أحين لو بل الملائكة، تنزيل من طلوا ما إل أجابهم 
لأنهمليؤمنوا؛ كانوا ما طلبوه، شيء كل والراهين الأدلة من لهم وجمع محمد، 

الإعناتيبغي ؤإئما حما، يهللب، لا لأمه بشيء؛ يقنع لا والمعاند معاندون، 
بهالله أيد وما الأدلة، من الله نصبه ما لكفاْ الحق يهللبح كان ولو والإحراج، 

ء-اك!،نة أربعين ومكث الأمين، بين نشأ أمي أنه وحبه البرامن، من رسوله 
نحدىالذي المحجز الكتاب وذلك العالية، بالحكمة الله أنهكه نم الحال، ذلك 
لممنه، محور بعثر بل إ بمثله الإتيان عن العجز عليهم ومجل العرب، به الله 

واحدة.ؤرة بتحداهم 

وصفهمكما حصمون قوم ولكنهم الحق، يهللبون كانوا لو ذلك، يكفيهم كان 
طاقتك،في ليس للحق لا للجدل الجدل بحب الذي والمجادل ، —تعالئ— الله 
عه.إنا 

،اللهرسول مع القوم تعنت، مقدار تريك، الكريم الارأن من طائفة وهده 
بحال.هدايتهم إلئ سيل لا أولئك، أن وتريلن، 
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الآطت

^١^"ندآ إذ َةيأ أكن لماو ادعم ثني• ، تيلأّرار ؤ، كسا عثك نزن ووأؤ 
ثمحني ئئ ؤلآمحمحلآمحوهمح خي©لأارأ

أسمزئوكي و ئثوى كا ئنبر وللسثا ، ريلا؛ وجعكه مثتفا ■تاقث أو وو 
ي-'ا[.]الأنعام: ةنلإز.و0ه دء حفازأ ثا ينهر سخروأ أليي ئكتاة يلئ نن يدل 

ثاملأ؛ن ^٠٠ و ي ث:ثما أثوق ثمحر أتلبمٍئ ١^١ زن أظ َوؤ 
[.١١١]الأنمام: بمهأوذه أًفأردلم وص أسُ يثآآ أن إلا ,لأوينوا َكامأ 

أعنثأثم أس تشد ، أوف؛ ؛آ نل مون ثئ ؤين ز ئازأ •؟؛^1 ووإدا 
ناثدي وعداب أثم عت »ثثار؛آ، آنزثوأ آك;ن ثنجث فيأثثاكر محثد ئئ 
[.١٢٤]الأنعامث نتكؤذه َغم؛أ 

ئرإمز«اتي أثن لكان، يرجون لا آكمكث\ ئاد بنشق »اداكا ءثهنِ متق 
إلىيئ ما إلا ألح إذ ثنيي ي-لماإا ين محدلإ أف لإ ذؤث ما ش ؛^١؛ أو هدآ 
نصحأثأؤبام ما أثث كاء ؤ ئل . عقم ثؤي. عداب رق ءثيت إن ثاف إو 
،٣٠أطلا نن و ثقشى أئلأ ثبي تن عث، فاهظم لنت عقد يدء ولا 

•مزور إله يقولوا لا حص • فلموْ ق ورق ■ همءلاس ، ١ 
.يهدوافلم ١ماحهم في قوئا أجاب إذا الله سة ذلك لأف إهلاكهم؛ لحق أي: الأب لقضي ٢( 
.يدوواكما للاقتراح فيعودوا الأمر عليهم يختلهل ذلك وعند الرجل، ثكل على رجلا: لجعلناه ٣( 
جماعات.أو يه يثروا بما ء كفلا ؛ )نيل( جمع قبلا؛ ٤( 
الدحي•من ألتي؛ ما حل  ٢٠
ذلة.صعار! ٦( 
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[.١٧-١٠]يونس: ثبخ لا إقثم ا1لأكطأ َةدذثث. آو دٍقذك آمي عز آثتكنح 
إنإلمكك يهتا ما ؤ و د،نثون إيك آلدلإ جه ثنل ٢^ ثآما 

ثنإنا © ي ١^١ '؛و زنا أو إلا أتوة نرث نا © الثني.ةن يث َئث 
ثبيمرما © ٢^؛^؟، شيع ذ ين أرملتا وق © •قمفلؤن لإ ؤإدا ألذو رنا 

ال© أتجرين هزب ؤ( ملتقئ,رأ؛ َكئإك © ثمرءون يدء كانوأ إلا رّثرو نن 
بمسمفمحي دئمحإ آلثتج نئ ؛١^١ ؛ ١٦٠٤٥مثصا وؤ © أ'لأؤتي ثني -ننئ وثن يرع .قنوف 

٦-١ْا.]الحجر: مم ض بق أبمنحثا ، سةآث،ل إقL اوا ق© 
منجئت ثك ( jJvjأو © دوع١ ألأزض ثق ٥ يتجر ثى لك ؤيرنت< ئ ^^,٥١٧ 

^٠٤١ؤعنت كنا آكمام يتقهن أو ->لنلها آلأثهنر هتفجر وعّنءح محّل 
قنؤ أز ق>فلْا تن ثك ^ أ3 @ نة ;أتبمة أف ئك أز 

بثإإلأ هد'محتا رق سءان ض مروم كثا ^٤٤١ ثرو حئ ميز؛١٥؛؛^، ولن آكعآ؛ 
زنهئشز آئ أثق قاوأ أن إلأ أأ4تة م إذ ,ز؛ثثأ أن أقاش ثج وثا ® نّثه 
آلثماتيرنثن عثهر لرتا ، ممعتي0ل بمثؤى ملتهكه أ'أترءفي ق َكالنث ثز ض © 

جرإِبم؛؛اب؛ء ٌ إيم وتينكم يق ثإساوا باق حقي قل )© وسوي ملحكا 
•ا'-ا-ا'[.]الإّراء: سئإه< 

بمآعِأمحص
ينذحفم نن يأسهم ما © ثنمصوى ئناؤ ق وهم ■صتاس لأئايو< ، ٣٧٥١^

نثامإأكبذ أفنوى يأثئيأ محيهم لأمة © بمبوذ وم آسثسوْ إلا ريهم 
ألمتبمنم رق ماد © ثص/يى وأنمر أينئر نفتصفإ بثر إلأ هتذآ هز 

•نيعت جمع ٠ فرق * شع )١، 
.به يؤمنون لا بقوله؛ وفره ندخله، النحو هاوا علئ سلكه؛ كيلك )٢( 

الحر.أجل من الأمار عن سدت نكزت؛ )٣( 
ت.جم١uملأ: _، : تمنا)٤( 
•ذهب زخرف: )٥( 

كالشرأكين ١٠٥مهلمسين: )٦( 
يألفوه.لم حديل. محدث: )٧( 
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دلآثميته ثر ، تشِأ محغنث ثاو ءل . أنمم أكبح ؤهو رأ'لآبج، الثدآء ؤ، 
م)_نمن ئثهم ءامثث< مآ و ألأونث محيل '=ضآ ثايز هثاث ساتعر نو 

ك^٠=^ ^ ٥١مثو إي وحمن يثاب إلا ئلدك وسلتا ن؟ رور ثيبموث أمهم 
م© ي '؛ثأ هاآقثا؛ -حه لا ظ م ونا ® >تذنت لا 'فثن 

ا~بم[.]الأناء: آلم1مفأو،يم ؤأنلخكنا شاء ومن هآنحيننهم آلرءسد صدقنتهم 
•؛آءوئثن ءا-ئألأنة مم قؤ  juQjأصنث إنك إلإ ئدآ إن َةهموأ أل؛أنن 

®ولهسلأ قعقنأ هثه قق ئهم( آدقتسها ألأتيى ينطو وماو © ونيلأ ظثا 
تآوعالا ه يع عضل ءقاث إئم وإمحك؛ما آئوب ي أكز بمثم آوى ئزهث مل 

نمهنمق■ م؛لف إثه أه )٥١ آ'لأراي ذٍح وبمى ألهلعامِ يأءكل أليول ^١ 
إنأiثلإلمjك ردثال مهثا يأً=ئل جته لإ ئآؤث و ءفر إثو ثنمة أو © نذيأ 

مظعون؛" ٠٥فنستإ ألآ،ثال تك ص/بجأ َةم، آظر © ئ1ءميإ نجلا إلأ دتعوُى 
آلأيهترمحنّها ين محمى جننت من حيرّإ لك جعل آكاء إن آكى ثايك سيلا 

٤-•]الفرقان: ^١^ ٥٥لأى يبجمل 
ؤ(رُبمثرل ألْلتَام ثأعؤيث إي إلا أمستين ين ثثتقت ٌث1تا ^٧؟ 

عاده © بميّغ رؤى وعقاث آننّإأول ا غت_نهل تعتيذ سث%ءقلم وبممنثا آمحناي 
آننضو \لأؤتإ كد زئ و الق؟كت ق1ا ^j، لزلأ بمن، يثرى لا ائ;ن 
ججزومؤون بميبثن يونذ ، ^،،١ لا أدتككه مؤن ئزم © ي ثثؤ وعر 

[.YY-T•محمثإلْ،ه 
تكادأن © رٌوب أثث يمكثن أوى آه1دا هزؤإ ^١^٠ يقتيد.وثش إن رأول؛ن >ؤوإدا 

سب ١Jألماثنؤذئن • :٠١٥ع1مون نسنك ءقهثا ، ٥٥ئ■ ءالهت_نا عن لبفالَا 
[.٤٢، ٤١]الفرقان: يلأى محل 

الشات.أحلاط من جمع ٌا وهر ا نحغثح جمع تخالطها ت أحلام أصغاث )١( 
عدمعلى ودليل السحر، لحديث رد وفيه العقل، محور أنه ومنها الأمثال، هدء مرب ثشلوا )٢( 

الأية.يخالف لأل ص1حتبم؛ 
ابملأ،.ضة: )٣( 

بهم.العياب لحلول ت بنرى لا )٤( 
.مننا لماء٠م يمغ أن الله من يها يطلون مكروْ أو عدو لقاء عند تقال استعاذة كلمت I محجورا حجرا )٥( 
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أذأنإ1(ِ أف بمث أ*لآبم أقا قز زني، نن مي:j_ أزو لزلأَ ؤنو\وا 
ؤمهد'إدئت ي يك عدهر تثق ألخكتب  ciillcملنما أذأ ثتحهتِ آنؤ و يث 

نذنا بمثر 'مدآ ربثًظم بيي اقي كف ثل . هنئي محي ؤذحكمئ 
ألكستحثه<هم أؤكك أف زيكى -^؛ ٠١٥رأوومن< ؤإلأتييذ ألثتوت 

ثدَكان محا إثء أن زؤ نبل إلا ئدآ ثا ^ ١٥ص ؛١^، ي تك ^^١ 
fjZC  إلاسآ !ق م ٥ ينؤ كمحأ أزى ن،ذ نفرى أظص إلا ندآ نا نيانأ

@ئذبر ثن ئثك إي ؤتدآ ونآ ٢ ثرسوث؛آل َثئر ين ءاؤهم وٌا . ين يحر 
ممرر؛،ممف ثثو ^؛١ ؛اكم آ نشاز نن1 ثيهز ين ي ثوث 
^١مقتقيإ ئز وئزتئلْ، تق ث ] yjAiأن ُو-حثإ ^-؛٤١؛ إثءآ ئز . . 

ينسأنكم ما قل شيئين عداب يدي ب؛ن لكم ننثر ءلأ هو إذ جنن ثن يمحابيكِ 
بمذفرف إة ش . ٧ شء لإ ء دم أم ء إلا مي إذ  ٠٣ع م 

تاكإن ءل . ثييد وتا آلنطز نيئ نما أ-لى ءذ ئز . ألإني، عثم 
ه[.-• ٤٣]سأ; فيئه سح إقم محيت؛ إف ؛وِيى بما أهتدت نإن ميى عق ابل ؛ثآ 

لء=كسذمهمحق نيذء بمية . تندؤذ لمم عنبما ^٠١٤ ءاثتم ءياث ثب كؤ 
رمنوضر'م، ٣^١ ومحب إقؤ دعنآ  1١٧حكننر'ا، ؤآ هآئتا ؛٥١^١ . سمذ لأ ءهم 
م-ه[.]نمك: عنيالإذه إننا ةعثل بجاب وينك ثبتا 

شئونم ® لإ أ'بمتمح نذ تم ثق ألوان كذا زد له >وةازأ 
ينكثنمض مث بمضمم ؤرسا آتيؤ ق ثيثثبم يمم ث-تنا نحن رلإى نهمت 

(٢)

(٣)

(٤)

(٦)

(٧)

(٨)

(٩)

كذب.إنك; 

•كمرهم ز شبهة خم، نيلهم أي؛ • بددّونها كب ًن 
مكة.لكفار الضمير ت بلغواوما 

إ'لكدى•ش■' 
.ووحراثا جماعات وفرادى؛ مثنى 

فيدمغه.الباطل به يرمي الحق؛ يقذف 
كنان.جمع أغهلية، I أكنة 

صنم.وقر: 
والمال.بالجاه عفليم؛ 
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الناشيؤن أن وزلا . ِءسئءدا ننا ثثد ر؛ى زنتق ، سئرؤل بمكا بمئيم لقحي 
بملهرونعي نبمعايغ يشو ض ثئثا ِلمحآم ِلمن لخلثا ، ث->ت، أمث 
أ.ثوءنتع لنا ده حقل وإن وو-ته . نصي ^١ وع آنوة يثوي ؤ. 

.ا'ا-ْ'ا[ لالز.مف: كزه زيمن عث رأ'لآ-ذنث الدتا 

مصالحه.في يسخره مخرق; )١( 
الكفر.وهي واحدة، ملة على واحد٥ت أمت )٢( 
.ذما: نحرئا)٣( 
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لهتعال- - الله وتسلية محمد 

حاجةفي كان الايات، وافتراح قومه، من لقيه الذي العنت، ذلالث< بعد ( ١٢)
هعرفومتى رسول، كل مع الله سنة ذللت، أن وبيان له، ~تعالى~ الله لية تإلى 
يصبرفانه رٌول، كل مع الناس عادة هو ؤإنما به، خاصا بكن لم ذلك أن 

•وي~~ليى 
ؤإنكارهمدعوته، عن المثرين اعراضر عليه عز ند كان إن أيه أراه يم 

الأرضفي مرتا وهلال_، أن امتطاع ولو والاحتمال، الصر عن له غنى فلا لبونه، 
أعناقهم=لها تخضع باية فيأتيهم ماء الفي صلنا أو القوم، أولك من يه يخلص 

حسرات.عليهم ه نفوألاتدم، يرصئ، أن له فخير فليفعل، 
بأنقضت، الله حكمة ولكن لفعل، الهدى علئ يجمعهم أن الله ماء ولو 

إليه،للوصول يعملون ولا الحق، يريدون لا لأمهم المتعنتين؛ أوللئح أمثال يضل 
أحقفكانوا وعقولهم، وأبصارهم صمعهم وأهملوا فيهم، الله مواهب، وععللوا 

بفقدهمالأحرة في والشقاء الهدى من حرمانهم من الدنيا في العقالج بذللث، 
عادة.ال

ليتاسالكريم، الكتائب، من النؤع ذللث، ندبر إلئ المصلح أحوج وما 
جراءمن الرمل يميب، ما لأن وبلائهم؛ القوم إيذاء علئ ويصبر ه، الله برسول 
لواؤيتؤلريقهم، يتبعوا أن حقهم من كان فلل.ا أتباعهم؛ بميثح الله إلئ الدعرة 

سبقهم.فيمن الله منة هده بان ويوقنوا لينهم، ت
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أفثاثت أشي\بم وليث قلإ^ودلك لا ؛مم بموزف ٢^؛، لمنرك !يم تنم ^٠٠- 
محأم ثق و(إق\ َكوزأ ثا ثق تزي' نن ثثل 'ثلبمن ولثذبجثدوئ. 

عتش!^؛١>^؛؛َكم كاف وإن ألثزثيمك. ّإى ين ■،؛"ق وكد أس نكتت ندو وت" 
أسشآء ونو ثائم قتبيم ألثما,ء ق سئعا أو أأتيٍوا ق ثثا ثبنغ، أن نتثلنئ أق 

يألمونيمعوف ألأن ينحب إثا ه . مه؛ا<و؛ يى ٥^٠ أنهدئ ثق 
مأم_ا-م[_]١^٢; _رثثونه إثم لإ أثث 

ينوأدمى وقنرد وعثاد مج هم؛َ ئ4=ظم ين أدمى توا دأذآة؛ ااؤأدِ 
وهاوآزيهنِ فآ أدبهثَ ئردوأ اؤنثب رئلهم ■؛آءيهم أثم يتننهم!ي لا ؛*^؟٥؛؛ 

ئالن0 ©  ٢٢١٢^إقو 2-وج ننأ ثلف ق يم، أزمشر ثآ ةنزنا َؤ 
ذممكمين إنٍكم يق-ر ؟•^؛( رأ'اديفى آلسمؤت ئاطم قش أف أؤ وسلهن 

كثث ص أن زؤون ِطوا ألأ.قث 1ثن !ذ ثاو١ نثئ م َوأئنم!ك 
بمثرإلا ص إن رثثهم لهم قالق © فيم ، ٤١%^^،ثأمبا ءاذاؤيأ ينبث 

إلايثقلن 1ؤوكآ أن لآ َكا>ى ون؛ عتكادهء يذ ثثآآ من ثق نثن أثم يثيتظم 
تدظوئد أف ؤ ئنوء=ئل ألا لتآ وأتا © أنثيهنه ئكو»قفي أف وثق آس يادن 

ًكمروأأئن وقاد © ألعوحث قئو أثم ؤبمد ءاديث«وظ تآ عق وشهمن نيئ 

منفذو: نقما)١( 

الكلام.ص أسمكزهم أي ُسذا القمر أفواههم: في )٢( 
اريم•في مربع مرب؛  ٢٣)

حجة.مالهuن! )٤( 
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أشبيهلمدة0 ومم إي يأزى ينأ ؤ( ثامدُى أر امحنمآ تذ يثئهئم 
آ-؛ا[.: ]؛^١٠٣يهمده و-غاذ ثماي، حاك ,لس دهش بمدهم ين الأرآس ثؤتم وو 

و، آلثتلزأ أش تإلإلأ، ^١ إلا م ولإ رثوو ين نه ين ا3سلثا ^؛؛1 
.حك-> عيث نأئث ؛مؤ، أثث ءق=كلم ثث آنشبملن تق C ه ، بمغ١٣أنش، 
"ألْلمحنو1ى مبهم مه هرمم ي لفمي ، ^٧٥١٤ألقطن ه ما لجمي 

بنوءدمح~وأ رؤى ين ألحف أثت آلعامِ أومأ اومك ؤلعلم . مجي• ماي حمش 
-؛aY.]eزالج: متف_مِه ممط إق ءاموأ أين لهاد ألئت ؤإن قلوب-هلم لم ، ثت>ئثل 

ولإرجثتا . مهء>وبل آلئنءان هنز١ آعندؤأ مى ^١٤ بمن أفيؤد و ؛ؤ،؛ 
[.٣١، ٣٠]الفرئان: رنميرله< هائيا يتتلك وهن \ذثفي؛و؛ ين عدؤإ نجغ 

1.َةغرون يدء أتساكر بما إقا غءؤها هال، إلا دير من ؤ، أتحتا  ١٧^
بثآءلثن أوى يبثل ي ^ ض . تشن ص وما وأولتدا أنوب تنفر محن ؤياؤأ 

رشعئنا إق أوكدؤ ؤأ؟ يء' وآ . منرث لا أتا:س آكر ووكن وثي-ر 
ءاثنوفأأثة-ت ق ؤبمم يإ بما أتيف جه لهم لأنكك ؤبمعل ءاس من ]لا 

؛م-حما.]مآ: محم>ثوثه آدداُ—I ؤ، أثكك ثم؛ي ،]تينا ك تعؤن ؤأين وا 
٤[.]فاطرت ألامؤره مح أش محإل تلك ثن ;؛،]، كدبت فقد وكدبؤك وؤان 
ب؛نيى آمحز يأيي لا و عؤر وب ؤإنم ^ ٥٢ث، الدم كهمء.أ آمحن ؛^إة 

بلكبن هي تيل مد ما إلا لك بمائ ما . حمد ذكي مذ ثتيل حنمو■■ يذ ولا يد-يؤ 
—٣٤[. ٤١ألمعيه عقاب وذر مغفرة دلو يلك إذ 

هءَكامإ ١^ ئي نن لأيهم وتا ؤ؛ أ'لآثلن 4< ئى ين أيبمتا ^^٠٢ 
٦٠-٨[ ث ]الزخرف ألأوتيزه مل رمضى ث2لقا ينم سد أ و

الحق.نصر ت أي نمى، )١( 
يتمناه.ما ت أمنيته الإنس، شيطان ت الشيطان )٢( 

يزيل■ينخ؛  ٢٣)
شاك.مرصرت احشاراخ ^]4^ )٤( 

.تهلمتن ت تخبت )٥( 

كذلك.نقود لهم، الله إملأك في صفتهم الأدلض; ينل )٦( 
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ةاو؛*ةامحندآ ا، ، زمنآل ،ل اي دم نن /تؤ ؤ، ٥^١،، من أزظن1 تآ 
عقورحيم ث إسئ ص قز ه . ئنثدوث ءاقربم عق ؤإثا ، ل أنة عك 

عذهكاث َئف ئاتلز نبم ةثسا . َة؛ثوث ءء وسد بمآ إة  ٧٤ءابآءؤ 
[.T0-TT■]الزخرف; 1لثكنيبمه 

بب'أواموأ . بحون آز سام ٤^١ إلا رموو من تبهم ثن أنين أف مآ ؤَةثإك 
أدزمح؛ثهليع الدئها ولثن . بملوم أنت يثآ عمم مؤل . طامف مم هم بز 

[oY :oLIjJJI ]»»-.

متنعموها.ت مترفوها )١( 

ّاة.أئ: )٢( 

ؤءجمينا، قالوْ حتئ الغول بذلك بعصا بعضهم أومئ والآخرين الأولين كان بم: أتواصوا )٣( 
الزمتن•لعد نظرا إضراب؛ الخ: • • • ئإه 
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١لصلأة

القرآناهتم وقد مكة، في بقليل الهجرة ثل المعروفة الصلاة ئرصت ( ١٣)
بالأمرفتارة ثتئ، باصاليب افتراضها وبين ، مورامن، المأ ائر باهتمامه، فوق بها 

أعدادصريحا القرآن يبين ولم لتاركيها، والدم فاعليها على بالثناء وتارة المربح، 
الكيفيةالسنة بيت وقد إجمالا، أوقاتها ذكر ؤإنما الركعادت<، أعداد ولا الصلوات 

الخمس،الصلوات لمين بالميصلي لام والالصلاة عليه دكان عملا، 
رأيتمونيكما ارصلوا لهم• وقال جماعات، وراءه والمسلمون 
فيولا أمن في لا الملمين عن الله يقهلها لم أهميتها لها الصلاة ولأف 

وأباحعزيمتهم، بها وتقوى ربهم، بها لذكروا القتال، ساحة في فأوجبها حوف،، 
٥؛؛^،أ/ليق ق ثممحأ ٠^^٥١ أمكنه كيف، يملي أن وللمحاربح يقصرها، أن للمافر 

دؤ'؛ة١م١ آتة؛زأث إن ،/؛j؛ أدي آن يمم إن ؛^؛ ٥١١يى شروأ آن ■ٌ عوقت 
وياحدوأمعش منيم ئتثم المثلو« تهم ثأئمث، تيم َقت، وإدا .٠ م،نا ^١ 

ثjبمؤابمثلوأ ثز أثرن يبئذ ولتأيت، ونيطم من سجدوا ؛يا أتلجمإم 
أنيثذمص ثملوث أو َك،روأ ود وأنيءيم جد-رنم وثلثدوأ معش 

'قتمأو نم من أذك دؤأ ة ك؛ إن .!صم' -٠^١٤ ولأ وحدأ مئة عوي تيزل 
؛يا. مهينا عداءا إلك؛تين آعد أق إن حيركم يحذوا ^ ٠١٢١تعوأ أن منبجت 

أئوآ»فيثوأ أنلثأسم ؛يا جوهظإ وعن وق٠ودا مع١ ه ةددظثوا ألقاوء هثيثم 
>*ا-مآ»ا[.]اكاء: لإؤذو\ه كتجا المببجنث> ؤ َكائث> ؛ ٥١١إن 

)صري((. ٦٣١)١لخ^رى: ريل ( ١١
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الأهمةمن لها يعرفون لا لأنهم الصلاة؛ عن يتكاسلون لقوم همرة فه ولعل 
الحرب.حالة في حتئ يسقهلها فلم لها، الله جعله ما 

كلعند الزينة احد أن وأمرنا والخث، الحدث من الطهارة لها أوجب ثم 
أكبرمن ورابطه كبرى، شعيرة لأئها الجمعة؛ صلاة يذكر القرآن اهتم وند مسجد، 
الوحدة،مظاهر من لتكون الجماعة؛ لها شرمحل وقد المسلمين، بين الروابط 

منبايديهم ما ويتركوا الجمعة يوم من لها نودي إذا إليها يسعوا أن الناس وأهمر 
ردروأأف ذَؤ إق  ١٠٣٤آلجنعو ة ين لاثاوء مدث إدا ءانتوأ أص ؤ-قأأنا عمل؛ 

٩[.]او>معةت كتنر إن لكم جر ذيم ألإع 
الأمرواستباب الملمين أمر استقرار بعد بالخدينة الجمعة فريفة وكاث 

ذلكفي الجمعة يوم وكان بالعمل، وحعلشها ركعاتها ه النبي بين وند لهم، 
والدنيوية،الدينية ومصالحهم أعمالهم فيه تعرض نللمسلمين عقلينا يوما العهد 

الناس،فيه يحضر عاما مجمعا المساحي فكامتا لم، والالحرب، في وشؤونهم 
ويفيدهم.ينفعهم ما ويسمعون 

منهفيخرج اليوم، ذلك، في الجل إلئ يفصد لمين الممن الرجل فكان 
؛الحذلادث٠الحافالة الملمين مجامع من مجمعا وشهد غالية، بنمانح تزود وند 

وقوىإيمانه، الجمع ؛دلك ازداد قد أنه المسجد من خارج وهمو فيشعر ا والعبر 
بإمامناسيهم من لهم، ينتظر ما أحن علئ قومه يرى لأئه همته؛ وعلتح إ يقينه 

واحد،رسول ملة علئ واحدا، إلها ويعبدون واحدة، قبلة إلئ يملون واحد 
الأثخاصربين ويربهل ، القلوب، يوحد أن شأنه س أمبؤع كل بتكرر0 العمل وذللث، 

يتحاسدون.ولا يس.اغفون، لا إحواما، لله عبادا يصيحون و؛للاثح ٠حثلفة، ل١ 
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هجرتهمجمد. 

مكةمن ث. النبي هجرة عاى الكلام محي السير علماء أفاض لقد )١( 
أذكاتتابع إلى رجع كثرتها على وهى وأسابها، المورة المدينة إلئ المكرمة 

ذلكإلز الناس ودعوة وعقيدتهم، دينهم جراء من أصحابه وعلئ عله فريش 
هالله رسول من بأمر الحبشة إلئ يهاجروا أل إلن اصطروهم حنئ الدين، 
مرُين•

حتئالخناق، أصحابه وعلن عليه همريس وصيقت، الأذى، بهم استل ولما 
وسائلفي ممافهم علن فربئا ويحملون أرزاقهم، في يحاربونهم أصبحوا 
تدبيرهم!فوق الله تدبير كال وإل ، ليقتلوْ مؤامرة الله لرسول ودبروا الحياة، 

-نموآثث أس وء وبذتقثوث ءئر-مق أو يئتإوق. آو ؤنتوك- 'هثوأ ه إئ، هظ' 
•٣[.لالأظل; 

اللهفانجاه تخهته بكر أبو الأكبر صديقه ومعه بالهجرة له الله أذن ذاك حين 
الحق،وحماية الله، دين إعلاء علن نصير حير الهجرة من له وكان مكرهم، من 

[.١٠٠ا»; ]اووثتأه ،٢ ، •رءثال ق بمن أس سل ذ بماحز 

مادته.نصر يلن ثومه يه يرغم ل١( 
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والنصارىلليهود بالمدينة، دعوته . محمد 

العربمن المشركين محاجة في منه الكي المم في القران أفاض لقد )٢( 
فيالإله توحيد وجوب عالئ الأدلة وأقام الوثنية، عقائدهم في أحلامهم فيه وت

اشالشنه عن الكلام في أفاض وكدس والرزق الخلق في واحد هو كما العبادة 
عنايةمقدار أريناك وقد والجزاء، البعث عن والكلام الرصالة، في ألسنتهم لاكتها 
همهأكثر فكان المدينة في أما بمكة، . الرسول دعوة في الأمام بأولئك القرآن 

والبيوتالأسر ونظام المعاملات نظام وبيان والسياسي، والمدن الديني التشريع 
ذك.إن وط 

ءاليهيحل فريق والتماري اليهود من الكتاب أهل في كان لما أيه غير 
فييتغالئ من فيهم وكان مكة، مشركي علن يحل كما العقيدة في الشرك 
أيدهالتي الأيات من يتخذ وكان البشر، صف من أحرجه حن عين الله رسول 

اليهودمن وكان الشرك، ذك فى عليها يعول تكأة نشأته وفى صغره فى بها الله 
ًُقإمةءؤَكمما الله، ابن إيه قال؛ حن كالمزير البشر بعض في تغالي من أيثا 
بذمحح 

توحيدلهم يى ولم الشرك عليهم لحل والتماري اليهود من فريق كان لما 
بينبأسلوب العقيدة يبلغهم فمرة أولئك، أمر ببيان الكريم القرآن اهتم صحيح، 

علهمعليه هم فيما قشهم وينا يحاحجهم ومرة العقائد، بيان ني طريقته عاى واضح 
عيسئالله لنبي أسثلة يوجه ومرة الله، أمر0 كما ويقيمونه التوحيد، أمر يفقهون 

للناسقلت أأنت ت عيسئ~ الله نبي عند بما اعلم ~وهو فيها باله الاحرْ قي 
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ماله ويقول والتقديس، التنزيه بكلمات فحسه الله؟ دون من إلهين وأمي اتخذوني 
توابعي•أحد من يقع شرك كل من بريء وأنا وحدك، بعبادك إلا أمرتهم 

بهاويصحح الكتاب، أهل بها الله ؛خاطث، الكريم القرآن من طائفة وهاك 
.انمحح التوحيد إلئ بها ويرثيهم أحءلاءهم، 
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ا؛؛طت

ئ؟ؤنؤ لإ ئاث ئر ٌ ثن ■ثإكئ ءادم ك»م أس عنت -يش مثل 
•٦[.، ٥٩ءمران: ]آو أكمهه< تن ذؤ ثلأ ربك ين لص أ. 

ولاأس ^٦ ١٠صد آلا ونيم ثين-نا  ٥١٣حفيز إقر سالوأ آلكق_، يتآنل جؤ 
يآثأسهئروأ ئتوتوأ ئوزأ لإن أس دون نن أربابا بمئا بمغبمط يثخد ولا ثث؛تا يوء فرق 

■[ ٦٤ممران: ، ]ilJس-لنوثه 

'إزأ<،^ ilذود لإ ثأشث; نألم أنكثث ه قيط آن دم َلكن ءؤتا 
َةثنويث أوككث« كلثون َقت> بثا ركتيىل١، َؤمأ وثيحر أس دون ين د ؛ءتثثادا 
آم^ ^ ؛أوم أتأم fe l؛٢^؛ مميت يُأ آن نام ظ @ ثئئون 
[.٨٠، ٧٩ممران: نأل ه تسلمون 

إساألص إلا أس عز ثئوزأ ولا ديءاًفم ي، ثاوأ لأ ألخكنف 
يأسقايزأ تنه ^ زق إل أكنهآ ، وءقبمتن7ل أس رنوي ززآ أى عيش ألسح 
نمةؤ_ى أن ننكنن7 ثج_د إلا أس  ٥١تحًفم ^١ أنثهوا ينثن ثئوزأ ولأ ندنق، 

أنألتسنح متكمل ر . وْضلأ أس وكق أ'لأرتيا ق وما ألثثوإني، ي، ما يم وأد 
حإتزلإوئتثآًض ماديب، ص مثكم، نثن أأ1لذكث ولا بمي ء؛دا ق؛ؤمت، 

ءتإوءين وويإج حووز ئ1وذئؤنإ ألقدنم وءاوأ »اموا ألمتثت^ ثأث . همث ءثي 

الرب.باحلاق متخلض )١( 

وروح:المنارة، كلمة إلئ شب أب له ليس لأئه كلمة؛ عليه أطلق لأمه، حبريل من المثارة كلمة )٢( 
الله.من رحمة 
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أفدون تن ثنم محيون ولا فيث معدلهند د(لنثإإواأ أس_دثكمأ أنمك وآثا 
زاكاء:شار؟يم ولا وث 

بتهفئش ئز تتيإ آبى ألتسخ ئو أق ^٠ ١٠ثاوأ أثم^تن ءقعت 
ot  أهم،ؤ، وش وأكتم منكم آبى أتسخ بمؤك أن أراد إث ثيثا أق

قؤ عق وأه ئثآء م، بمئى دييمأ وما دألأزض ألكثو؛لن> حإيل وأي همعا 
بق1م0ؤا بمددم ثيتر ثق وتقوم أف أقدا ص دأامتننئ ءث وثالت 0 ثة 
وماوألأرم، أكعتو؛ت مثك، و,س دثا» س ويعيب نثآء ,يمن يعفر حئ بمي بثر أنتم 

[.١٨، ١٧يوة ١٠١١]ألممّيريم ؤإثي فهما 
ينبلإأتسح وثاق منرمت أن أئتسح م أثن إئ ثالوأ أدمت، ءفثت 

ألمحتجي أشُ ى:؛ ص إف قرك تن أف; ;نبمكإ ه أه آمحدإ انمح؛ل 
تنثر،، JUأك إك ئاوأ أئ حفر شد @ كار ين ِصك  Cjأئ 
ينهغَِةترإ أدمى تنس يتوزرئح عما بثيوأ لتذ ؤإن وجئ إلته إلا إنني يذ وما 

ما. رجي ععؤق وآه أف إل بثوبكن أثلا . ألئ عذاب 
ْكاثابذثأ ن\كؤ ونق مهِ ين قث، ئذ ص ألأ ثنى أث أيح 

.أق أئلز نم أ*لأش؛ا لهن ئهل حكش أئلر ألْلمام ،''=٤٨؛^ 
أنتمألنعيع مو وأه معا ولا ثمإ لخكم يمهف لا ما أثو دوت ثن أثبمدوه نل 

ئذو/ ول ي' زلا ألكز غن يمم ؤ، ثاوأ ي امحكتف َئآنل ز ئ@ 
.[ UU-UT]المائدة: آلس،يليه سواء عن وص—لوا ^كثرا بل بن ص^-لوأ 

أذودون ين إلنهتي ومح، أعنذوذ إث١يد، ئنت ءآتت مم،يم أد يث؛يثءا أه ثاد ^٧ 
ي،ما سأئ عينه, ئثد ئكن َكث، ءان جى ير ثنِر ،!١ ؟iyJ أذ يآ كؤق تا نجنتك قاد 

يريدء أتِفي ما إلا لثم قنتر م، .ا ألغيومر علتم أنتر إدك< مسك ؤ، م، تثر ولا شمحر 
عثهمألرقيب ^_، كنس، فحتق ٠^١ ن؟م دست،  ١٠تميدا نؤبب وكشّثإ وريم رن، أف آعيد.وأ 

١]ثآة4 سء S ء دأنت  ئدة: ١١
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والقتالس محمد 

دينه،إلئ بالدعوْ قائما نة عشرة ثلاث بمكة الله رمول مكث )٢( 
إلئالملمين اصطر مما ولأصحايه، له والفتنة الأذى، صنوف علئ يصبر وهو 

إلئبالهجرة له الله أذن أن إلئ الحبشة، بادئ إلئ بدينهم فرارا مكة يهجروا أن 
حياتهمن الأول الشهلر مفئ أن بعد بالقتال له الله أذن ثم المنورة، المدينة 
الرمل،من سبقه بمن لينه وتبالصبر، اعتصامه سوى له ملاح ولا الدينية 

الدعوةعلئ الكلام في لها عرمنا وقل الملوي، بضروب حافلة المكية ور وال
•مكة في 

لهيشيع لم أئه لعلمت، القتال أساب من عليه الله يقصه ما تاملت، لو ؤاثك 
ثرعهؤإنما الأؤلفال، تيتيم أو البيوت، تخريب أو الدماء، إراقة في محبة القتال 

أشد.صرر ليسر أصرار من فيه بما ~تعالئ~ علمه علن 
أنؤعأصحابه ونفس ه نفعن ليدفع ه محمد لرسوله —تعالئ— الله شرعه 

اعتنقهالذي لبنه عن ليرمع عقيدته؛ حراء من لم الميلقاها كان التي التعذيب 
أسلمواالدين الصحابة من وكثير وبلال، ياسر بن لعمار وقع كما لنفسه، واختاره 

تزالونلا لهم ويقولون العياب، من ألوانا يذيقونهم فكانوا لمين، المقلة أيام 
أحراراالناس ليكون القتال؛ الله فثّرع محمد، ودين بمحمد تكفروا حتئ هكذا 

منرض يظن كما الدين على لإكراههم لا الحقائل•، من هم لأنفيختارون فيما 
[.٢٥٦]المر؛: ه ؛لدخن ؤ ^١٠ ولأ يقول• ~تعالئ~ الله لأف الناس؛ 

والعدوانبالشر، الشر يدفعوا أن للناس أباح ~تعالئ— الله أف ولولا 
العبادة.أنواع س بنؤع الله عبد وما الأرض، في حق ثبت ما بالحيوان، 
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ظلماوطنه وبين بينه وحالوا بلده، من أحرحوْ قوما يقاتل أن لبيه الله أذن 
أذن►ؤ به! بعث الذي بالحق واعتصامه بربه، إيمانه إلا له ذنب ولا وعدوانا، 
نحردثيبم ين لممأ ه . ثدبث نزبن عك ك نإف لمإ-ثرأ يأثهم تثتزث 

زيأنئ ص ء :نثم ;، i^iافِ نئ َوؤلأ أة ه خؤ\ و لأ أي 
آللهءك ينمحمْ! من آثه وإنحهآ ًءكثمآ اثم آسم يا يريكن وتنجي ؤبملوت 

[.٤٠، ٣٩لال>ج; عؤره لشن 
فيأحد يقف لا حرة، الله إلئ الدعوة وكون حن باكال لرسوله الله أذن 

الباطل،سلطان من وعقائدهم هم أنفعلى آمنين الماس يكون وحنن سبيلها، 
فيللناس فتنة نكون ألا وهي غابة، للقتال الله جعل وليلك، الهلغيان، وزلزلة 

ذزء0فننه لأ حق وؤثناضلم ت يختارون فيما أحرارا الماس ويكون عقائدهم 
إليه.اكءوة سبيل في ثيء يقم، فلا [ ٣٩]الأم1لت ه لله ألدن 

خضه-نمالئ- الله أن انمين عد الماس إ5راْ منه 'يرد لم القتال أن وآية 
الأس إمحك صتدوأ رثُ شاوٍ أؤ؛ن أقه منجز ؤ، ■ يقول،إذ بالمعتدين؛ 

محثألتث؛كه.
ؤ0أنموأ ؛0 .  ١٠٥'؛،؛؛قثوكز ءؤؤن بقوله■ الأية يختم ثم 

■>ثمأوإن ؤ. ت ويقول الايات، إلخ [ ١٩٢، ١٩١ت ]ألجمرة ٠ ٠ ٠ رحبمه< عدور أقن 
هكك؛وفال؛ [، ٦١]الأنفال: ؛٥^^ أشح ئو آيئ أث عق وئوهل تا ثاجنح للثام 
أثهإة إي ومحاوأ ئآردم أن ي^ئ( من ءم؛مؤ وؤ ألين ف، قنلألأأ أم أق■؛-، عي، ه

ويلهثوأرظ تن نلميقُ أنين ز خلإلإ' أك؛؛، عن أس .يلإ' إتا0 ألثثءطبم بجث، 
٩[.٨، ]المحة: ^٣^^ ٠١٢هم 5أركلث، مرمحإ وسم، مؤ*م أن ل"رابةأ  ٥٠

لهيان؛مسالإسلام علن الماس لحمل يثميع لم القتال إن ت القول وجمالة 
ولوالإيناع، تعتمد ؤإنما كراه، إلا تعتمد أن شانها من ليس العقيدة فإف القوة؛ 

فليحديوناالإسلام خصوم يزعم كما السيف هو الإسلام إلى الدعوة حلريق كان 
رقابعلم، مصلت التعديب وسيم، بمكة الرسول إمحامة أيام السيف ذللئ، كان أين 

القاهر،البطش ذلك من الرغم علئ دينه في تدخل والناس قريش، من أصحابه 
منينقيهم أن يستهكإ فلا يعدبون وهم بأصحابه يمر وهو السيف ذللئ، كان وأين 
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بهمر ياسر، بن لعمار وقع كما الجنة، ويعدهم بالمبر، ويأمرهم العذاب، 
موعدكمإل ياسر آل صبرا ياسر آل ®صرا ت فقال تعذيه وتريش هأ الله رسول 

ااجة«أا،.
وسلطانالمسف، نوة فوق نوة الحين ذلاائs في ه محمد مع كال نعم 

الذيوالبرهان الحجة ولهنان به، أتئ الذي الحق قوة وهو ألا سلطان، يعلوه لا 
إكراههناك كان فإن الميل، ذلك في ينالها ء ني بكل فاستخف القلوب، تمالك 

الممذلكم فهو سيف محمد يد في كان وإن الإكراه، ذلكم فهو اكJن عالئ 
طانفةالقارئ ؤإلى سبيله، في تقم، أن الأرض في قوة تعلع نلا الذي الصارم 

منه.والمائة القتال في الكريم القرآن آي من 

)تسرو((. ١٧٢)■T/نعب )مآ-أأ(، اف،ورك: (، r.l*/Y)؛سراني: الكّر، العجم ٩( 
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الآJات

تحثلا أس إُى مندوأ ومح' ئيؤء• أيهر أقي يز مؤ 
٣ئ ئ ثأوأرأ، محمحؤ جق نذ نمحم تئ م © ألقغ؛ك 

أ'محاثجذاث كذلك ةنتاوهثأ قنيرثا ؤ0 مي يثيوقم نئ أئتإمِ أشب ين دلا 
آنموأؤ0 ,نئي أدي وقؤ0 ئتع ق؛وف لا ثق . يم عمد أئن  ٤٥أنيزأ ن ؛. 

'ظأعدئ م وأ.أرنئأأ، نك إلم أنمام أفز . ألْاي؛بم و الأ ^٤ نلأ 
]المرن:٢^٤^ تع أثن وآقيوأ١٤ أثن وأئموأ ءو؛لإ أغثدئ ء ^ قي هءتدإ 

يئوزل^;٤, وألولذن ثأقء الثالب يث دألسننيص  ٠٤٢سل ي، ميلون لا محت ؤدثا 
نيُإحك ين ئا رأجعل رث ئونك ين كا ؤأنثل  ٧٠١ر أكف ألثئ ث-فيي ثن مجسا ربما 
ثثيلدأأظعوتآ٤، سيز ق يثئ1وذ كنثوأ وأثم؛بم أس _]، ؤ بثنلول «اموأ دي أ. 

[.٧٦، ٧٥]!_; صيئ١يم كاذ ألثنطي 'هد  ٤١ألثثي أزلآ؛ 
ؤرن<أنتنوا ؛ب % يظقت ألدبذ وبمفوذ يتنث ذمحرنى لا حئ ( ١٧٢٤٤ؤ

[.٣٩]الأنفا)،: تنيسإته يتثاوى يثا أس 
ينمءه.د، آومكث . يوينوف لأ يهم َكروأ أة؛-ي آس بمد ألدوآت ثر ^إة 

بهمئثزت يوب ف، ثسمم ^٤١ . بنمي لأ ونت( ِر ًفإ، j ءهدذ»؛ قثوث ت۶ 

•رحدتموهم ثئضرهم؛ )١( 
اس.اب.بأنواع ءغامم»م ص الناص صرف اكنأ )٢( 
انتهكن،.إذا بمثلها يقتص نماص؛ احترامه.، يجب ما الحرمات؛ )٣( 
^.٧١الطاغوت: )٤( 
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عقإلهم ثأند خبماك وب ثن نحاهمك ردثأ . ثدًًكروف تتلهم ا س
وأعدرأ. بمجروذ لا إثيم س~*وأ كعروأ قآ بمسائ ولا . للين بجب لا أس إة 

وءامآنوءدد'طم أف عدو ه رهتوث ألخل وكذ وى ، م٠ل ين آنقلمد ق لهم 
وأتدإوئأ ؛دف أف نيل ؤح شء ثن ئنئوأ وما بمثئهم أظ تلنويهم ي دويهم ثن 
ألٌببمهألثيح ئو إئم أف عل ووكز ثا ئاجح حف جثزا ؤإن 0 . لمحك هي 
[JU;Si :.]•ْه-اا

ألخقمبجمأ ثنلوا دثًطم 4 نثلموا ءيدبم بمز تى أبمتهم دكوا ؤوإن 
ودتئوأأثثهتد دا=قؤا مء دقنزث ألا . بمتهوث نملهم ثهم أبض لا إثهم 

َقئِإن محتو، أن لص أه ١،^^ مئ أوثن تدءوء؛محإ رنم ألثسوJ إإحأثإج 
[.١٣، ١٢]اكرت: 

أمتمإأل!ن . قدير نمهم هق أف يوف فليأ ؛أثهم ثضّق للب-ين ؤأذن 
ذثتنير بمثيم ألناس أف ينع نأوي أس رثا إؤ' ل إلا حؤ مز دبميم بن 

منآس يتضنأ أثم أنم فها يريكن وتشحي ربمّثرذا تع ن ،
•٤[.، ٣٩]الم: عؤزه لثؤتجث. أف إك ينمحمءث 

ةرُبمذأن د,ئإ ثن ءمحوؤ ثق ألن;ن ؤ، ثاوؤأ م أل؛ن، عن أف .-٠^^ ^لأ 
أمحي4 قندوؤأ آل؛ث عي أثم .ؤكلإ' إسا . أل4ثيطان محت، أس إن إقإم وثء؛ءلُا 
أمحزهعظأنؤكت؛نتنهءمحء ومحآرى ظ ن تس 

 ،٩[<٨

العدو.ُن ورا،ءم لمن همرة ليكونوا منكرة هزبمة اهزمهم : ^،-٠٣تى بهم كرد )١( 
•العهد بنقض العلم في رهم أنت مترنا ت مواء ئى )٢( 
بهاتعتز ونت كل في عفلمة فهي الخل  ulوالمكان؛  jU^lف باخلا تخلف لأنها القوة نكر قوة: )٣( 

بالمس.ذكرف وليلك الأمم، 
بالعجريت.اليهود كناتس صLلواتث الساري، كناتس ت يع الرمان، معابد ت صواع )٤( 
.عاونوات ظاهروا)٥( 
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القتالعلى اصربمس 

عدوانلمد الدين حماية صرورات من صرورة القتال أن الله علم )٣( 
النفوص،علئ شاق أيه وعلم وأوجبه، به فاذن لشهوة، ١ جماح وكبح الباطل، 

فيه.الماس وحبب إليه، فدعا 

انلووصشنئ، ب، اليأ'إليه الدعوة سبيل في الكريم القرآن مللث، وفد 
الغيرة،فيها فيلهب، النفوس ؤإلئ فيحركها، العواطف، إلئ بلجأ فمرة مختلفة؛ 

الشالأمانات أولئك من الناس يقف أن الكرامة من ليس أن ويريها والحمية، 
بلوالجبن، الخور موقفه والولدان اء والتالرحال من المستضعفين علن تقع 

يقول:إذ صرر؛ من ويعترمهم أذى، من ينالهم ما كل عنهم يدفعوا أن عليهم 
ربمابمدأدن أؤ؛بما نأبويب ثأوء ألهال، يث وأإثن؛ئب؛و آممه سز \أ مجلون لا محت ؤوما 

نييإه.حك من كآ وآج،نل ول؛ا ك.نك ين ^١ ؤبمد ^١ ٠١ألطاِر السمح ي ني ثذ مجنا 
الموت،س حوئا كثرتهم علن ديارهم تركوا بقوم الأمثال لهم يفرب ومرة 

عليهم،يجب، لما تنبهوا ولما ألبثا، موئا وأماتهم الدلة، عليهم الله فضرب 
آلمؤ. طيبة• حياة أحياهم = والحقيقة الحق وحماية الحياة، واتل ني وأحذوا 

ثمأمه أهر ممال ألترب حدد أزنج ونم دبترعم ثن حرجوأ أد؛ن ئر 
.الألثايى آْغأر ولكت أاثاير^ ثني لأو أقه إى أنتهم 

وأبناء،آباء س الجهاد، عن والمعوفات النفوس مثبطات إلئ يعمل وأحيانا 
صاحبها،تركها إذا الكساد عليها يخثئ وتجارة مكتبا، ومال وأزواج وإحوان 

وجهادورسوله، الله س إلينا أحب، تكون أن ينبغي لا المثثعألات٠ أولئلث، أف غيرينا 
اللهمن إلينا أحب تكون أن المثبا؛لات هنْ تأثرنا نحن إذا ويهلدنا سبيله، في 
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عذابننتظر أن المنيطات هذْ تأثرنا نحن إذا ويهدينا سيله، في وجهاد ورسوله، 
أئ^هممزها Jyljوأددئ-ثئ ول"م؛ةةأ وأبماوًظم »اباوةإ َةاذ إن وبطنه؛ الله 

4،ثجهاؤ ددّوإمحء أس يث إثآًكم نم، مبمويهآ ومسك؛ َةسادها ءئثنن ههكوا' 
أكسقتيه<.هدى ثُ ؤأثث إمُء آثه يمحثث• مئ ئربمثوأ شيلي، 

،نويا يصح قد المعيق وأن دول، الأيام أن ويرينا بالنصر يعدنا ومرة 
الباطلأمام نضعف أن الأعلون ونحن لنا يصح وألا ا صعبنا بصبح القوى 

كيلك.فخصوصا القتال من ألم مستا إن وأنه المفسدين، أولئك لعمل أونحزن 
أصحابنامن قتل لمن نقول وأن الشيهلان، لوساوس نصغي أن ينهانا ومرة 

القولذلك ليكون محوه؛ نثا تاوأ نا بمدنأ ماوأ ه الله سيل في أبنائنا أو 
القوس.في حرة 

عندأحياء هم وإنما يموتوا، لم الله سيل في قتلوا الذين أن يربتا ومرة 
وجهادهم.بعملهم يليق معنويا رزئا يرزقون ربهم، 

أنمائية— قوة من اساتة؛لعنا ما للقوم نعد أن ~بعد النصر عدة أن يرينا ومرة 
ورسوله،الله نهليع وأن العقيدة، فينا لتقوى انه انوتدكر العدو، أمام نثبت 

أذى.من ينالنا ما ُعلى نصير وأن ، قوتنا وتذهب فنشل نتنانع ولا 
قوةوهي المادية، القوة بعد الملم يحتاجها التي المعنوية القوة هي وتلك 

المؤمنين.للمجاهدين ؤإثابته الحائل، وبجزائه —تعالئ—، بالله والإيمان الحقيدة، 

الله،سبيل في يجاهد الذي المؤمن بين كبيرا فريا هناك أن يربنا ومرة 
هيالحسية، الألأم في اشتراكهما علئ الطاغومتط، سيل في يقاتل الذي والكافر 

—الله ثواب في رجاء ولنا الحقيدة، هذه لهم ولبت، الله، في عقيدة لنا أن 
المؤمنيجعل الذي هو الفرق وذلك الرجاء، ذلك لهم فلبس هم أما تعالى~، 

وأتئروحه، قويت الرجاء ذلك نفسه فى قوي وكلما الحرب، فى يكون ما أقوى 
ؤدهنّلأيوث ءّمأ إن أمحرمح■ آنعاي ؤ، هإ الحروب• في ١لعادات بخوارق 
٠حكئاه ميما أثن ؤاة لا ما آم من در"محن هوتتث َكعا ؟لثوي 

كله.ذلك إلئ يرثيك ما المسلمين ماصى في ولحل 



اتالآد

ئثادأمحح؛ حدد أزف ونم دبنرمم ثن حثجوأ أديث »ن ثر ألم ؤ. 
الألثا؛ى آحفر وتنكق 'اثاتى عد ثني أدر أس إى أنبجم ثم تومأ أثث ، لهنِأ 

،٢٤٣لاو_مر؛: .ه عينز سمح أق أف ؛؛١^١ أق تنهي 4 وثتزأ . بمفردي 

بمبمقمإن . لاخم؛ َقغّ إن أي0ة وأنم قززأ ولا ئبزأ 
أئنلثم أص نو أ'لأثام نه نئؤ ئنأ س ثثن ص ^٢، 
أئنآشُ زيفتول؛، . أفمحن بجت لا دأسُ ط دبجي ءامنوا أمح؛بك 
 ١^١: ،^S ألذه بمْ، ^ ألإثة أ1ؤ\ أن ٢• لإ @ أئهمث

ثمن^٠ آن ني ثن أ'ود، ذنئ'ذ َثمم ولثن . ألثنيءن وثم ٠^٢٢ 
آوماث، ؟u؛J، أل؛ثل تلم ين خلت، ثذ رثوت إلأ محني ومآ . ثمحن وآم رآيئثو، 

أضورّسممحا شيثا بم،رأى ثلن عذّيخ عق ينمين، ومت، تقنكم عق أنتجم نيل 
رنومت مؤءلأأ^اا كنث أس ^^١ إلأ متون آن شى حقال وم، . أشًكمن 

.ألكين وحلجزى ينأأ محءء أمحرم ناب ية دم، نت ألينا ناب 

الموت.س لحرفهم بهم جزاء أدبي مرت و»ر الذلْ• علهم فرب أى: إلح؛ • • ■ لهنِه ؤساد )١( 
■مح■قرح؛ ، ٢١
.ليعتروالأخرى؛ ويوما لفرنة، يوما دولا؛ ونجعلها ٠ نمّغها تداولها■ ، ٣١

الضعف.س تلويهم بملهر بمجص: )٤( 
■ظهور علم أؤا؛ يعلم، ولثا ، ٠١

الكفر.إل رجمم املمم: )١( 
باحر.ولا يقدم لا منئ1 محابا ذللئ، محب، أي: ،رحلا، ممابا )٧( 



ثعئإوتا أثب ثيز 4 آصتام بمآ ونواح، ما ُ ثمم ثثل هآ ين ٌ
دمكثا أغفز وثا  ٧١٥أن إلا مله> َكان ؛^^١ . نحب وأس t_^؛U ونا 

؛؛jG>؛< ١٧أثن قاثهم . ألخقبرن ٢^^ عق وأ>نمزثا وسث مثا ؤآ وإنماة 
[.١٤٨—١٣٩صران: ]آل ااحسثأته< بجب ؤأش ألأخرق ئواب وحن 

آوصف 4 >ثتيأ ^١ ِلإ-م؛ذهلم  ١٧١٥^كثثوأ 'ةك;ة >تؤؤا ي ^ ١٠أدي ؤثئآم؛ا 
وههومم 4 حنره د'إك أس لتلجنذ نقلوا وتا مانوأ ما :؛'؛-؛١ '؛ا'وا ؤ عرى 'كرزأ 
أضمن لا،عفته منن آو أس سيل ق ةتكمِ ولثن محستر ثعلون يا وأس ويب _زع 

[.١ -٨٠ ١ ه ٦ صران: ]Tj ثذود0ه أس لإئ هثم آو متم وين يعوى. خير؛؛؛١ وثحثه 
محيلا.ا ميمون ربهم بمد لصاء بمل آمحوثا أقي مسل 4 قلوا أٌن نحين لا وؤ 

ولاءي حوف ألا حلفهم يذ  ٢٠٤دحمأ  'روتتمزوف ، aGمن؛،ه تادنهلم يثآ 
٢^>•^؛؛،بر بجح لا اثن وآن ومحز أس يف مسن متبجرون ه . ئي 

وةعئ\يمم أحنوأ لئون ألمج آصامم مآ بمني يث وألرّول بمي أنثجابوأ اقن .ا 
إبمث١وادهم ^^٥^ وم ج»عوا ث أتاس إن أقاس لهم ثاد آث;بم . عظم أبر 

نوءُيمحيتر ئم ومحي أف ين مسن ،_J_؛ . ألوهكيل وقتم أه حسبنا وعالوا 
ثلأأولثا»م قمف أيقش لثم ٩ . عيي محي دو وأف أس يبمون وأئبعإ 

بما"ا-هماا[.صران: ]آل نوتزه َمحم إن وخامن 
I« 4؛ؤ.  j_A  وثنأ'لآج1زو النئ_1 ايثوء تئتحكن ذؤب0 أف سسلي

٥4؛^؛ لا م ومآ . ءَلبما آمحإ ؤيَ مسوف بميب أد بمثل أثو ٌؤتل 4 بملَل 
الثريميد• ين لمجنا ربما يقولون ؤأرلدن محاليسل ألتحال بحت ^ثنمننز آثم سيفي 

4يثنلون ءامنوا أق؛ن . بجما قدنك ي>ا كا وأجمل وثا ة-نك ين كا ثاجعل أنلها أظادّ 

كم■كائن: )١( 

الرب.باحلاق المتخلق 'لرباني وم ربي، جمع يتدنث  ٢٢)
.فترواوعزا: )٣( 

وض.عاف ك: غاز، جمع غزى: )٤( 

حرةالقتل ذلك الل سل أن القول ذلك في او_، أي: ل،جثاواه، علا إلح: . . . اثُه >تثتت )ه( 
.بءم•مش 
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'كدإل أو1ت0للإأ أزلحء قثنلوأ أشنوت ميلير ق يئيإون َكمريأ وآك؛ُا أف ثيل 
.[ U\-Ui]اكاء: ثيئاه كان أحش 

صى ؟محي ءم ئأون 4 أ'وئ 4ئ: ؤ ئه' >ثلأ 
[.١٠،،.; ]I]،.ة4يمثاه يث ؛قت واق ؛٠^^ لأ تا آم يى دمتمة 

0محثان>■"' زوئي نو زنه'" ?ءا ألِق يثث ا1أ .Y^ امحّئ >تأها 
دثا؛أأ،ئثد ا ^ إل مجه أو ِكافيل؛، ثتكت،ا إلا ي بجمذ بجن،م وثن 

تلآث ٥١ولمحكت مئلدثم قم . ألبئ ردسح جثم ومأيط أقو يث بمؤ 
^ثَغ %1 نة ألهمبجى نوء ج أف س ، ^١٨^ زى 
[.١٨-١٥و:  ١٥١١١].ه آو؛ك،نين َكي ، ل نزهن أثن واك دلكم . عيق سبغ آف 

قلمث، أق نأذطنحأ ئ فيق ه :ا؛وأ أك >قأ؛ثا 
أقإل  ٢١ربمث؛تأ ليثب ثمظوأ قرعؤأ ولا درنولإ أف دأطيتوأ .١ هؤ>ك< 

[.٤٦، ٤٠]الأنفاوت كنإرمك-يم أع 
بميو.أءثنؤلأ يثروف بذم دمحر إن ألإثال، عل ألمويبجك، حنيني ألبق 

مثتوىثُ ظ يأينر كنروأ آده يى أنثا مموأ نأثم نهظم لبخن وإن 
شوأصا؛رة ناه ننبمكم ؛ن ثعفا إك5م آمك معبم ئكم آئ حمق لس أ. 

وأنصاره.حزبه أولياء ١( 
شكم.زاحمن زحفا: ٢( 
القتال.من نفروا لا الأديار: تولوهم فلا ٣( 
حرب.لمصلحة أي كال؛ تحرقا ٤( 
-بها يستنجد الملمين من جماعأ فئة؛ إلن مزا أو د( 
رجع.باء: ٦( 
القوم.مقاتل أصت رمت؛ وما ٧( 
الرمي.بصورة أتت رمت: إذ ٨( 
مفعف,ت موهن ٩( 

سلملهاالتي وهي ربها، امر شيء كل تدمر عغليمة، قوة الريح لأف ريحا؛ سماها ئوتكم، ريحكم: ( ٠١ 
عفلص.نوة الاتحاد وكذلك الماصن، علئ 

مقاوماالواحد يكون حتى نفوسهم تقوى المؤمنين يأن الله من بشارة والأية صعقكم، وقت أي' اا(الآن، 
الغزوات.بعص ذللئ، يؤيد وقد العمدة، قوة من الله أءهلاه بما للعترة 
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[.٦٦، ٦٥لالأمال،ت آلننير،ينه ح ؤآش أنله باين ألذ-إن ينلموأ أف نكم يكن ؤإن آّأفأيا 
نفثتم\اوإإ!ئ،و\ وص شاج وأق-ثئ وإ-م؛ةةأ وأذاذًظم ؛^ ١٠َةاذ ن إج 

محيلي،ؤ، نحهاؤ ؤدسولم أش قلى ابع—م للب مضودها وُس-كا كاد، هثؤن 
[.٢٤]المة: ألنسهاه أؤم تيدى ثُ نأح ٨،^ أك يأيى ؤ ، هربموأر 

ji jأقاةثآش شز ؤ أنمثوأ ء نل إدا وؤ تأ  ١٢١;ومي ءؤممأَذةثا 
أ'لآجرءي، ألوتا \ذٍةو} مثع ذثا ألاجزو يُى ألئتا إلعيوة أرضشر أ'نيلا 

وثُنوتا رمثدو ؤئ\ ئو\، بمدباظلم ثمئوأ إلأ . ثيل إلا 
إيأي صتثزْ ثمن ثمّثوْ إلا ؤويإ. ّنمء ًًُقلي هد وأه ّّتغ شروْ 

تحزنلا ]ضي، ثقيل إذ ٢^١^ ؤب نثا إذ ئافيَ ْثكثوأ أون 
نهثذثروهثا دم ُجنوب رأكثدم عقي ث؛شقم آه ئأدتد ث،قتأ أق إكت 

بجحّنير وأك ألمحا ِدخ أف وحفته ألأنين ًًقثزرأ أق;اكثن ًًقلثأ 
ئلإ'ثر دكلإ' أس سيفي( ي، وآنثثؤ أتزلخقم وجتهدوأ ، ويئالأ يمائا نفثيإ آو 

ji ، ِاكرة: َمح[i\-TA.]
ألكثند؟هر ارك وأنوثم أصنهنر ألمبميتُى ثرى أنرئ أق إل ؤؤ. 

وألإنجزألؤر>نؤ ى حق عشي وعيار؛، وقتلوى دمنلون أم سنجز ي ,دقنلوى 
ئوودؤ-ك ن يابمم أؤى تدؤم ؟نثبيرإ أثب ثنى إع،يئء أوق وثق ثألمرم 

 Iبملئيم ندتُأ تى ;وم ه؛ى قينا !كه;اني! ألٌئ،؛
[.١٢٣]lJ>؛i: أأش؟كه ح أق أن ناعد!وأ 

٩t لإ نئئُأ ٩ # اواي،رْ، محث كمحأ أك شثث ^^;١ 

.انتظروا: فتربصوا)١( 

الضعيف.القوي يرث أن في الله سة هي كما غيركم: قوتا ستّاووا )٢( 
.وكثرتهاعيالكم لملة وثقالا: خفانا )٣( 
.وعداالجزاء بذلك وعد أي: وعدا، )٤( 
.صرتاالرقاب صربوا فا الرقاب: فضرب )٥( 

•قتلهم أكثرتم اتخنتموهم: )٦( 
فاسروهم.الوثاق: نشدوا )٧( 
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ر.أِأ)آ( يظواوص يتيثر لأتنتز ه يقلا وثن ديك ، ؤو]ولأ ألرب ثع ثق ندآت ؤإق بمد 
.بالم نيئ تثيدمم . أهمئم نمل ثإن أش سف ؤ، ئبجأ ثأدن سنتي، س-أطم 

.^ ulوست، _v؛^j ه ننئيأ إن  ٦٣ص كايا ؤ( ثم ري ليئد ويجنهم 
صص ه Z كينوأ ذ;لك، © سم4 _ لإم ضث َمحأ نأك 
آثئدثر ته ين، أئن جه كذ هنث تئلثيأ ٢'^، j، ميثمأ أنز ه و 

أثتإئ . لم عون، لا ألكيئن ؤأنن  ١٣١،اق؛ناٌوث، أثت يآف د'لش . أتأهأ 
ن؛أثلوفتقتوذ َلإرأ نأكف ألأين ي ي، م، جقت سئب وحملؤأ ،٣؛ أدي، دجث، 
أفيعنمحم،لأ1ونى0ك،ثمح>ْ، © ^ تمح، نأزت ألأتء أء ءئ 

[.٤١٣—]محيت ه لثم ئاصر نلأ \ثنذك،ن نممحتكؤ 
أي،أف بمد تئنا د=قأر © سوئ ثُ تا ئمولؤث „p  ١٣١،زفيذ ^،؛١^٦١ 

ثنن'كأيهم منف ّئيليء ؤ، قتلزث آل!ث محب آف إن © عملوى لا نا ئموزأ 

-سهي.خز واداد كاللاح. وأمالها ألانها أوزاري: الحرب تضع )١( 
لمضر.: لمالوا)٢( 

وانحطانلاُلهم: سا )٣( 
ومال.أهل من يه اخصهم ما عليهم أهلك ت عليهم الله دمر )٤( 
ثم.كاتن: )ْ( 
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اوالكمر، الإيمان، 

داعيدعاهم إذا وشنعا أحزانا الناس يصير أن الخلق في الله منة )٤( 
آمنالذي المريق هو وذلك وعلأينة، ّثا الداعي يناصر ففريق الإصلاح، 

ماالأمراض س ه نفني يوحد ولم حاملها، صدق إلن ه نفواطمأنت بالدعوة، 
الداعي،مناصرة على يحمله ما الشجاعة من عنده ورأى ، قبولها دون يحول 

المؤمنين.القرآن يميهم الذين وأولثلث، معه، والتعاون 
هنفومرصست لإصلاح، ا علن والتأبي الأنفة، حب على ث آخر وفريق 

عخمإالدعرة، وحامل اثمءوة فيقاوم الموروثة، التقاليد عاليه واستولت الكاذبة بالعفلمة 
الكافر.الصف هو وذلك المقاومة، هازه في حطته عر الكثيرة الأدلة نيام ص الرغم 

يجدولم الكفار، فريق مع يجعله ما الجرأة من عنده يجد لم فريق وهناك 
يواربقاحل. المؤمنين، طائفة ْع يجعله ما النفس وطهارة الصدر سلامة س عنده 

عليهتحكم أن ش، فإذا الكفار، وفريق المؤمنين فريق الفريقين؛ محيداجى 
دونحال المؤمنين إلى تضمه أن أردت ؤإن ظاهره، حدعك للمؤمنين والا.اوة 

نله.فاد ذلك 

الكفار،أوصاف نم وأعمالهم، المؤمنين أوصاف — —تعالن الله ءنفنا وفد 
الأوصافأولئك علق فيعرصها ه بنفيعنن أن المؤمن وعلن المافقين، وأوصاف 

ه،نففي مخل.وعا يكون فقد الفرق، هذْ من لكل كتابه في الله ذكرها التي 
النفاق،س صعبة ءند0 يكون وند منافق، أو كافر الله عند وهو مؤمنا ه نفؤيرى 
.حما مؤمنا يصير حى ه نففيعالج يعلمها، لا وهو 

القرأنم واماة ■المحاا تمابي: في والفاق والكفر الإبمان اعل بض الازآن ■>ض يي القول نمك 
)عمرو(. مرصوعية' تحليلية دراسة . . الكريم 
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المؤ4نينق امديات 

ؤإلذنشؤينذ رنقمهم ومتا أاهتاالم٠ ؤيمؤن بالتب يؤ؛حرن 
هرىعق ؤإتك ج هم وإؤبط بلك ض لميل إة إنك أمز ؤأ .قحمحى 

T؛،[.]التر؛: أإ1ددبرله م ؤامحلتك يبهم من 
إف، ءاتذأ تذ آلث ولغت ت؛دني آلثمي بمد وبوهأئأ رزأ أن أبر لمس ؤ. 

وأإثسأذئني0 دبي محي، عق ١لثاد وءال والثنس وألكشب =^ ٠٢٥٢؛أم ^١^ 
نألأ!وؤوىآلزؤ» وءاف ألثيزء ثآثار ، أوةد_>أ وي و؛لثآوتيث ؛كسو محآى وألسكث0 

وأذيثندمل ادثث أُلبم أبأص نين ثألثج ، اتأذدل ق نألثنجؤ ثهدوأ إدا بم تهب 
[.١٧٧؛: ]١١١٨^٨^ نأر 

ث؛ؤمحءدمقآمحي' إم »لس ؤ دألثدينون ريوء بن إله بي3 يثآ ألدسة ؤءاس 
وإنيرثتا غنراثك ا ؤأطمئسئما وثالوأ رصلأ ين لصي بيت■ ننرذ لا ورنوء 
[.٢٨٥]القرة: ^ ٢١

1ءئشوألأزص أ1تتؤئ عنيها وجثت رنبمظم من ممفرر إك دثايءدأ ؤ. 
الثا;ينعين رادّاذااوا ألمتثل وألخقردإوأ والغناء آقرا.؛ ؤ، نمنون أك؛ن . اثتيوت 

أثنيكروا أوثسثلم ثشوا أو قعثه ملوا  ١٩واك.مق> . ألنصنيى محب وأثث 
بمثوىوهم لمزا ما عك يممحإ وثم أس إلا ألد؛ونمث■ بمني وتن ليريهم ة'نتععثوأ 

الأخر.والوم وملأص بالك لكلإيان محهم غاب U انمب: )١( 

آس-ص آسأبمل س < ٢١
الأسر.س فكها الرقاب: وني )٣( 
القتال.في الندة البأس: المرض، اكئا»: النقر، اياساء: )٤( 
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غيدرث4ه ثم أكزدوش بريرن أقنمث< و الوروف ئإ أيبجك و ةث>ن 
ا-اا[.]الزمون: 

،ؤأأنبمهأوت -،حئإ وإدا مثا ٢ الآانج<ل عق بمقؤن آلمك ألرتي( ووعتتاد 
آنه،تتا ^ ٢٥رألخ؛يك< . ؛ ومتال شبميا إنيهنِ سترك ثاقيك . ، تقثال 

.رمثاثا سنثثا أثآتت إثها . عناءآ؛، َةان ممرابهتا ١^ جهم عياب عنا 
الثإل؛؛ . لناثارا"، هك يءقا0 ، ثمحأر نأم شيمحأ لي أنممأ إدآ واكرثن 

تييكولا الص إلأ ه حثم آؤ أقس رثُ ءو إلها أش مع بنمحك 
.تهث؛ادا يهء ؤبجث أكثمه بجم ^١^، ٥١ئد بمنعف . يلي ده بمعو ومن 
جانحثشت؛ ^ ٠٥١تدل ثؤكلّك متتينا حتؤ ؤثيد وءامثك داب من إلا 
ؤادرى. ، ٩٢١^،أف إق بيك م؛نلثا؛نؤ نعمل ئاث ومن . قمثا ثميل أس 

إثا.ثتذًًؤرإ إدا نإئ!ُى . ، ًكرلثاأ *ا إلم  'هنزدا ألثق دنهدثُى لا 
آدتيثاة ثا هب رنا ينفيك نأئ؛ن .١ ، ١١١نعتن١ناْثثا عقها ز ريهر 

ألفزكهمحخورى اولجزك ؤا إماثاأ"اا، ققبجك رأنعثكا أعمِيحلأا، ئزْ محدرئننتا 
وتماماسنذثل متت مهثا . وثانثا قيه يه-ثا وققتدك تى\ يم؛ 

*هينض • هويا ( ١ ر 
الأذى.ص به يسلمون القول من ّداتا : -لأنا)٢( 
ربوييته.بمحق له قالمتن حاصعين • وثنانا نجدا )٣( 
ومصسة.شدة : غرانا)٤( 

يضيقوا.: يقتروا)٥( 

وسقا.نواتا: )٦( 
إثم.جزاء أءائا: )٧( 
الطاعة.ب٠اكة المس في المعصية يدل الخ• • • • ه أس وتول )٨( 
مرصيا.منانا الله إلئ بدلك يرحع متاتا: الله إلئ يتوب )٩( 

أشهم."كرمتن صن ممّ : كرانا١( )٠ 
•فها تما متبصرين دلا داعين همر ث وعمانا صئا ( ١١)
للطاعة.كوفيهم العين به سر ما أعض• ةرْ ( ١٢)

للاتقياء.صالحة قدرة )ّآا(4ثا: 
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د'لشتذ َثامأ يمم رمم ،١٣ ثأ ؛؛؛ ٠١٠. ثبميون ■بمقت ق أإثؤذة ءؤلث~ 
أتوبجموفآ . ِذستعف،ة جر رغ'لأ'ءاي . هجمن ما آقز1 نث ظة '؛ؤأ . ميتثن 

[.١٩-١٠لالل.اريات: >ق 

نوعاأ-كر تثه رادا .  ١٤٣ألئر نثة ^١ . ٢ نوعال غى ا'لإذس إة 
.معزم حق هميم ؤ، وأفيئ . دبموف صلايم ءك هم أؤئ . 'الصيف لا إ@ 

.سفمف ريم عدف مذ م نأك;بم . 'أتين ٣ بمدمن مأي؛ف . ُألمثرور ؤثهل، 
ماأو قإ:م6-لم عق إلا وا ئفممؤن لئر؟جءم هم نأقة . تأميؤ عند ئغم عياب إن 

.آلعادون هت؛ إآوإز1و دالك نيج آقق تن رو نشبك غير نإن؛م أينم مثكت 
صلاممعك م ثأص . يث0 ب-بمبمم م وأدن . كمن 'لأتيهم ئر ثأوي 

[.١٠٠— ١٩]الم«ارج: قوأوزنه حقت ي، ؤكك محاطيل 
أف؛j؛l؛ ها ننذب قنا . دق١مر١ يراجها كان َةين ثن يئرمف ألأترار ^!٤ 

•،قألظعام وهلميث . ، منثط؛رإل ثزم َكان يوثا ؤمحامذ النذر >ومذ . ش/إ ثغوننأ 
إنا. ظ، وإلا مو ؛1؛^ رد لا أق ينب >؛ليدؤ ا1( . ^٧، ١٣٤ tljjjمنكنآ ، ■٠تيء١ 

ننتئةتر؟>•^ لإ ظةأ©وثءهثزهأمح محئاّ ةك؛نزة:زتا 
لألأقثا  ١٤٥ِرزذ لا ا/لرأيك عق فنا ُممبم و نمييإ جم؛ صمحأ يما جئبمم نو 

ه-1ا[.ي ، ١٢٣^طنت، ي  ى

(T)

(٢•)

(٤)

(٦)

(٧)

(٨)

(٩)

١٢)

ينأمون.يهجعون: 

•الصر قليل الحرص ثديي ؛ فلوعا
لتعقفه.أل يلا الذي أ المحروم 
V•تءتز,ج ما مزاجها؛ 

.سنا QUسممين!: 
أوالطام.الله أي: ب، علئ 

..ملوكا: ١٤٣١
العبوس.ثد.يل : تمعلريراالعبوس، الأمل. يثبه عبونا: 
!هم.١٥٠١لماعم: 

الوجوه.في حنا ضرت: ن( 
■بردا ؛ مهريراز٢ 

أ:نت.(ئتلت:
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دبمآثِأاهمح
وواصوأألكيحت وعيتوأ  ١٣١٠آلخ;اث إلأ . -غنم نير ألإغس إة رو ؤوالما-ر 

ا-ّا[.زالعصر: ه الثمي وزاصوأ ألؤ 

•لمرة ليق حت٠ 
أوصافييان في السابقة لايات ا يقرأ حينما ليفهلرب الإنسان فلب إن )٥( 

أنأو كتابه، في الله بثنه الذي الإيمان ذللئ، مؤمن أنا هل ه نفيسأل ثم المؤمنين 
-تعالئ-:الله فول يقرأ عدما ميما ولا الإيمان؟ ذلك يغاير إيمان محيي الذي 
قوآنضهر بمأتؤلهم وبمهديأ ييابجأ لم ثم ، Ayti)إممو  ١٣١٠أئن أل»وينويا وإلما 
وكيفبالجهاد، ه نفتحدثه ولم يجاهد لم وهو الثثتدمزه، هم أؤكاث، ألته تسبيل 

يكنلم إيمانا أن ومعناه آلئثندمذه، هم >ؤاركلث، ! —تعالئ— الله قول من تخلص 
الصادق.يقابل الذي هو لأنه كانب،، إيمان هو المحو ذللئ، محلئ 

لوI —تعالئ— الله فول يقرأ حينما مبهوئا الإنسان يقف وكذللث، 
ياهم أكردوم، تينة آؤ؛ات< 0 أأوربج4 هم ه؛ ولفئ إلألمحمحا4 

الفلاحلهم الله كتب الذين المؤمنين أولئك من أنا هل نسه ليسأل ه حنيدؤث 
موداللغو، عن معرض صلاتي في خاشع أنا وهل الجنة، ورثة من وجعلهم 

وعهدي؟لأمانتي راع لفرجي، حاففل للزكاة، 
بالمسالجود وهو علي فرصه الذي الجنة نمن لربي فدمت أنا وهل 

الجنةثمن يدفع لم الذي الرجل وهل بنفسي؟ وشحح بمار يخل أنا أو والمال، 
عليها؟يحصل منه الله طلبه وقد 

بهاالله بصف الثي الابات هذه تدبر إذا بالقرآن يؤمن الذي إن نعم؛ 
لهغنئ لا ااجنةً إيمانه يدخله حتئ مؤمنا المؤمن يكون كيف بها ويرينا المؤمنين 

القرآنوهو العادل، الميزان بذلك لينزه إيمانه، فى حديد من يفكر أن عن 
وليزدددلك، على الله فليحمد الكريم القرآن وصف كما مؤمنا رآه فان الكريم، 

إيمانه.إر إيمانا 
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الكريمالقرآن إياهم أرانا الذين المؤمنين وأولئك ناحية، في ه نفرأى وإن 
بأولنلثحينخالق أن في نعنه وي—تعالئ—، الله إلئ فاليرحع أحرى ناحية في 

.~تعالئ~ الله عند المؤمنين عداد في ليدخل العمل بدلك ه نفوياحد الأخلاق، 
والخالقالعمل، عن الأمان الخوا يأن اليوم علمائنا بعفر أمر عجيب وس 

أنله يرضون كما ، حباثا العزيمة خائر يكون أن للمؤمن فيرصون الكريم الطيب 
تدمعولا لموعفلة، يلين لا القلي،، قاسي يكون وأن مفترا، النفس ثحيح يكون 

.لتدكر عينه 

—"تعالئ الله وصفه الدى الإيمان إي I وقالوا كله، بذللئ، للمؤمنين رضوا 
أولئالثؤعرضوا لما وكائهم الكامل، الإيمان هو الأياُتج هذه بمثل كتابه في 

والتخليوالمال، بالفس الجهاد وفيها للمؤمنين —تعالئ— الله ذكرها التي الأوصاف 
أشحاءلأيهم النحو؛ ذللئ، على مؤمنين يكونوا لم أيهم ورأوا الأخلاق، بمكارم 
هملنفتلمسوا كيلك، هم أنفرأوا لما ويزورون؛ ؤينافقون، يكذبون، جبناء، 

ذللث،قيمة ما ندرى ولا القص، ذللئ، عليهم الماس اخذ لا حتى المخرج، ذللث، 
إذاالماقص الإيمان ذللئح قيمة وما الجنة، صاحبه يدخل لم إذا المافص الإيمان 

بكايلئ،آمنا إنا اللهم حق؟ غير بإيمان هم لأنفيرضون ولماذا كاذتا؟ إيمانا كان 
فهرحما المؤمن بأنه له شهد من بان وآمنا المعصوم، رسوللئ، على أنزلمه الدى 

مؤمناه نفصمئ ؤإن لإيمانه قيمة فلا بالإيمان كتا؛لئ، له يشهد لم ومن المؤمن، 
للمؤمنين.إماما أو مؤمنا، جميعهم الأرض أهل سماه وإن ، ومومنإ 
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أثثحم و يديندث لا نذهأ م آم محم نوآ؛ َكثراوأ ألذمي ءؤ,إة 
[.٧٠٦]القرة; عد؛ثيم عياب م  ٢٢١غقنآوعق ثنعهم دي ^^١١٢ ٠و 

صمودآء دعآء إلا تتح لا تما ا تعق؛ أدى كثو ، طز؛و\^ \ؤوأ >ؤننثلا 
[.١٧١سؤثه لا ئهن عنئ دكأ 

ثنلوأ١ذكنوت١٦٠ ثيي ِق بميون َكمثوأ واثم;بم أف ثيي ؤ نثنازذ 1\نئ\ ءؤأ|ن 
[.٧٦ثعئاه كان ؛^٠ ثد (ن آولأي 

ورنلم،أثو بت .لإ'ؤأ أن رربدرث ورنيي، أف يكئثول قى وإة 
.سبملأ دإش بق يققددأ أن رربدوث _؛( وتحكدر معمن فيى ويئوزرك 

[.١٥١، ١٥٠،: ]IJUمهيناه عدابا متون وئنت، فها أتلإون ئتز \ث'هق 
أفبماثت ألْليئ دع' ^،-؛٧ لا ظتبمأ مورف ١^ تحرك إثم كم وث 

[.٣٣]الأنعام: 

باخيادم•ى تعابهم ب الحق رض ينيا حال إلح؛ . . . ئلدبمبره مق ه ؤ-ني' )١( 
غطاء.ت غشاوة )٢( 

الهدى•إل  ٣٠٣وص؛^-صفتهم !لحإ • • ■ كنو)به أدث ؤء' )٣( 
بموت.ينعق: )٤( 

غهم.,اّرن دصا،; إلا رن( 

١^^.اكuضت: )٦( 

وأمار0.حزبه الشيطان; اولياء )٧( 
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ثدوممحل ثتيلإ أن يمد ومن هتذلأ صديء ؛٠^ ينديم آن أثث ترد 
ورنثؤ ١^٣٢ أس محل ًفئ!ش ألكظ ي ئقكدرى ْكآثا ءا، كه 

[.١٢٥]١^٢: ِمحننثيم لا 
ال٥؟، ؤهم ، بمثثوذ لا مث لتم ووضآ أني منك ًًقثبجا لجمتن درأ، 

أأث؛محهنم أمحبجأى آئو نم بو َةلآملج أونيك قا يتتوة لا ثاداة وقم بما تمروة 
[.١٧٩]الأعراف: 

أسثم ؤلو . بمقأوث لا أك!رك ألإكم ألئم أس عند ألدئاث ثر إن ؤ. 
[.٢٣، ٢٢]الأنفال: .ه منوي وهم يومأ أس»عهلم وثو لأسع4لم ه فيم 

ينبمرعيدت أدمك @ بوينوف ي يهم َمحأ أؤ:ن آم بمد ألدوآت قز وإن 
[.٠٦، ٥٥]الأمال: لا وئتر زم =٤^، j عيدهم تقثونك ثم 

»اينيظل -جأءبمم نؤ . يؤمون ي ره حفلت عقيم حمت، اكر؛ك وإن 
[.٩٧، ٩٦]يونس: الإلزه أددللد_إ نجوأ حئ 

؛1سأ؛ز خ،ثان متئشوة جس ألا ينه يتثحئوأ صديرم ، ،^؛؛١٦إمت؛إ وألا 
ه[.]مود: أيندورو دان عيتر إثم بملؤن وما نمح-ى 

أولتي؛ئ،. َلإوف م أ'لآح، وهم ءو٠١ر٧، ؤتذرم أم سز، م، يمدون وأل؛ن 
Uأندف ثم بمثعئ، أزلك ثى أم دون من كر َةاق وبما ^fu ؤ، مم؟فين يمحوأ أم 

ماعمم وصل أئثيم حيموأ آل!ي أوكش و يممون ًًقازأ وما ألثنع تظٍمذا َلكوا 
[.-١٩٢٢]عود: ألذتثو0ه هت؛ ألاحرق 4أ أيم حمم لا . بمممن يًقامأ 

ال@ م نئم ء؟ ع ا'محء محزة لا ،٥ ظ ٩ 
لثميل( وإدا . ثمذ غث، لا إثم ثلوُئ وما ئثوث نا بملإ ك أذى ثتم 

الضيق.شديد حريا: ١( 

.الصعود يحاول يقعدن ٢( 
العذاب.الرجس: ٣( 

■تفهم سماع • ا؟سسهم انتفاعان ؛ حيرا٤( 
الحق.عز : لتولوافيهم، الغر عدم عله مع آنمعهم: ولو ْ( 
•عني دسمنون الم، عز يلوونها ءا-ورّءم؛ يتم,ذا  ٢٦
وهواهم.تتفق هعوجة يطلونها عوجا: يغولها ٧( 
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نينأكني ؛م َكاعل4 ;،^ ١٧وإ،نطوا . ألأويى ا لثلأل ئاوأ روؤأ أنزل مادآ 
ثنقك مهًقر من . تيييى ما ستآء ألا عز ^_ yuيمرثهر أل;بمث أوذإر 
وأنهمئونهر ين ألثنف ي قم أواعد نث ف1هرأآ؛ أثث ثأز ثاِهن 
أئنثيفا،ذ و نمول همك أ*لض َيزء نئ @ ,ثنئ0 لأ نث ين ^، ١٥١
.ألضئن عز آوز آيخزى إف ابو أرما ١^^ ءاJ ذ؛-لم ، دثنiوث١٣'ئثن 
يثاعينث آثذ إن ق ثر؛م ين تنل •=^١ ألثاذل؛،U نألمإ ١^٢^ ْإ-ابجا ث؛ونهم ١^ 

;ثىثض ذ؟ ثمحى م ك ^أنئوأ © فين كثن 
أآ-بمما[.]الحل: 

©\ذفإيئ يم إوكك أف إئ\نت قوُى لا ينمى ؤإئعا 
ئنوء الإبني ثنلتؤن رظبمه؛ يقره مذ !لا إيننهء بمد يذ إثي ، >==قمنأمن 

يأثهرد'للك> © عظير عد١ث وثهر أش منكن ءتب نيهم صديإ أدهم ثج 
أوكلف© ألبمقي؛5 ١^٢ يهدى لأ آثت نأركت ألأج-رق عق أليما آلموه أسبملجإ 

ال© آلغنفرل ^ نأزيف ومحيط وسعهن ئريهز ز أق ثح أأؤيى 
ْ*ا-آ*اء•،: ]١٣أ'لْنيروئ4 لم أ'لآج-رء ك أيهن 

الطي(ْكدردا أئ;ن نشدن مبنرٍن إلا ألمسين مسل 
يضيكن بش أطلا وس .  ٢٨١^،أدرثأ وتآ إه نأمحدوأ نفى بب لدجموارص 

ءاداغمرنآ يئثهوْ أن آحكنه 3اروهلم عق نعتا إما يداه مدمت، تا رمى عنيا ثامم، ريدء 
[.٥٧، ٠٦،: ji^Jl]١بداه ^١ هتدرأ ثش ألهدئ إل دقهن رإن ا ومأ؛ 

أباطل.ااط؛ر: )١( 
أساسه.من تديرهم لهل-م تصوير ■ إلح • • • ننتهره أثن آن، ؤ )٢( 
بسببهم.المرمتبن تعادون ت نشانون )٣( 
الوت،.>نوا حض الوا الثلم: الترا )٤( 
معترض■محنهما دما )الذين(، من دو< ممر: مث )ه( 
.لأثق،جرم: لا )٦( 
•منرْ عن يزيلوه : حضوايد )٧، 

استهزاء.: عزرا)٨( 

اغطة.أث: )٩( 
الحث،.عن تمامنا : ورا١( )• 
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يءصتؤذ ؤم أذتأ أ-كوء ق نتثم صر . أتلا إمحلأ ُسر ثز 
بجمثم محم ئلأ اظب' •،^،١ }يمهي■، ننهم ثاتت كميأ أئ;بم أؤنجك . صء بمسؤن 
.[ ١ • -٦ ١  ٠٣: ]١^، ئزئإه ^٠ وظن؟ َكميأ ث جهم جوم د'لش . ه ألإنن 

كبو ميام ثبمم ًقل نبتج علو لتر أم ؤ، كين ثن آقاين ووثن 
٤[.٣، ]الج; آلتعيره عياب إق ومديد يمبمإ4ر ثأقه, ملأْ عن أثم ءثه 

ضو محت َلإني دلإ هدى وي ط يم آش ؤ، بمنين من آلثايف 
أل،تيهعداب ألمنه بجم وثدبم؛ آلد0 ق لم أم محل ش نيل ؛ءليي'لى 

٩[.٨، ]الج! 

آيجرأنَكدكأ أدركن وجوم ي، تبق بمقت ،١^٥ عيهم هك ^^١ 
أزردنك ين يثز أشأسلإ ئق ءاينتنا ءثهم مى ادمي ا تلمؤذكت ثةادوذتث< 

[.٧٢]اد>ج: \}تيذث_ه ثمئس َة-رلأ أدمكن أثه وعدها 
هيئهاءأً يثر أس ّيل عن يجئ آأك-يب لهو يئني، من أقا؛ى ءؤوِى 
َآلتأتها لتِ 'أن متق، رق ءايتننا عقي ثئق وإدا و مهتز عداب ثم أؤإ؟ك 

.٧[ ، ٦ ]شان: ألسم؟(< بمدا>_، ئنرْ ؤهمإ أذبي ق، 
نلوإذا ١. تثر كثب ولا هدى ؤلأ ءلرِ بغيي أس ؤا يدن من ألئاين هن يؤ 

إكيدعؤم ^لثثطثل  ijL^=sأؤنو ؟،؛؛ ١٠عكع و-ثدئا نا ئج بز ثالؤأ أس أئ، نآ أبؤأ لم 
[.٢١•٢، ]كان: أشمه علف 

متدؤيهمق إن أينهم سلمتن غير آئ؛ ءابثنت ؤآ بجندلؤف أدمكن ^,؛٤ 
.[ ٠٦]ضام: أوعياره< الكنمّح هو إإكهُ أثب ثآسنعئ ، آ تنكه ئم ئ_ا يكتر إلا 

.عيهايثابون فلا بطلت نمطت: ( ١١

نمرهم.ولا نزدريهم أي: إلغ، محم(٢)
.،^1عم: ثاني )•٢( 
والحق.الغظ التكر: )٤( 

للحق،اليامحلل عداوة تمثل والأية يبطثرن، ت يسطون )٥( 
والضاحك.الكلام كفضول يه يتلهن U الحديث: لهو )٦( 
حجت.صالطان: )٧( 

واصليه.سالغي4ت )٨( 
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عكوجعل رثهء مواى عق وثم عزرا، عق أثن وأنت نون إه أعند تن 
وئيموت آليتا نياث إلا محي ما ؤثالؤأ دل'شة أياد أثب بمد بن هديه فن غشوه بمرُع 

ثلسامز نمق نإدا . تلوة إلا م إف ، عور يى ^1^، ثم وم، أذنز إلا تيه" وما 
[.٢٠— ٢٣صيفذه ٢^،^ إن يثابامآ آثؤأ ئالؤأ لن إلا حمحمم كان ثا مننت 

لآءأقِمحص

 Lمحمحإءانوأ وأث;لنث ه آصم ه تتل ص ن>ت1را' َكثنوأ ؛^^؛
.ثاثم وليأ سثاِمم عمم َكئن ريم ثن للي ونو كثي ء رل بما ! ٣٠١٧أيقيثت 

إانا،ىأثث يغمي، َكقإك تير ين لني أئعوأ  ٢٢٠١٠ادن إل أضل أئعوا َكثرأ قك يأى د'لك 
.١-٣[ ]محمد; 

تامموآسننثوأ *اداخم ف، ئتجم جثلوأ نهم لتمر دعويهم >ءكلما ؤو,ايى 
٧[.ننوح: يه وآفمحأ لأئزوأ 

•وعبرة عليق ت٠ 
كانإن ليعرف نفسه علئ بعرصها المؤمنين أوصاف من العاهل تقيد يكما 

أوصاف—تعالئ— الله بيان من تقيد يكذلك الإيمان، فى كاذبا أو حما، مرمنا 
-تعالئ-الله وإن يدري، لا وهو ه ينفعالق صفاتهم هن كثينا فلعل الكافرين، 

بينهمحالت، التي هي الصفامحت، أولتلث، أف ليرينا إلا الكافرين لهفابم، عرض ما 
أبابفي تباينهم على الكفار وإن جهنم، في الخلود فاستحقوا الإيمان، وبين 

-تعالئ-،الله إلئ الشريك ية بنيكفر من فيهم دواعيهء في واختلافهم الآكفر 
لأنهمذللئ،؛ غير إلئ الرسالة، ينكر من ومنهم البعث،، بإنكار يكفر من ومنهم 

بهم•وتحط تجمعهم تكاد حمائص لهم فان ذللئ، في تفاوتهم علئ 

الإضلال.انض بأن الل س أي: م. صلن )١( 
للهوى.طام حزا، مواهه وبض ث حال أي الخ: . . . ي جنب  ٢٢)

ّت،دنا قولون، لأنهم ودّدل؛ حجن أي: من قللته لهم دعا )٣( 
وصدمم.لكفرمم مشم ء؛ر »لريق إل بها •،دل آصالهم: أضل )٤( 
للخر.ونقهم بالهم: أصلح )ه( 
•فهم م لا حص بها تغطوا بابهم: واستغنوا الدموة، اثاع عن سامعهم لبدوا أذالهم: ني )٦( 
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إلىبهم أدكخ مثا وبصر، وسمع عقل من الله وهبهم ما نمليلهم الأولئ: 
منكثير في الله وصمهم حنى والبصر، المع فائدة القالوب، غلغلة 

يعقلون.لا الدين البكم المم وبأيهم الاواب، ثر بأنهم الايات 
أنوعلامنهم والإنس، الجن من كثيرا لجهنم ذرأ أئه ~تعالئ~ أرانا وفد 

بها،يبصرون لا أعين ولهم بها، يسمعون لا آذان ولهم بها، يعقلون لا قلوبا لهم 
هموأولئلث، لهم، وحلقن، لها حلقوا الدين المار أهل هم الأقوام أوللث، وان 

ثنقلأو ثنح ع\ لو ؛ؤ ويقولون! الدم، ينفعهم لا حث الأحرة في يندمون الدين 
٠آلسعهمه تحمحب ق ما 

تفتيوينفه، يختبر أن الأوصاف هل.ْ مع يحين أحد كل وعلن 
عقلهفيه ويعمل نه، أحفيتبعون القول يستمعون ممن أهو ومواهبه، استعداده 

غشاوة،بصره علن وحمل وقلبه، ّمعه علن حتم ممن هو أم واستعداده، 
منبقلب إلا يعقل ولا تقدمه، من بحين إلا يبهر ولا غيره، بأذن إلا بسمع فاد 

سمه.

منهم،غيهنا نفوسهم وامتلاء الرسل، وأتباع الرسل علن حنقهم الثانية! 
وجوههمفي تعرف واصحة ببينة الله آيات عليهم تليت إذا بأيهم الله وصفهم حن 

ذلكترى وقد بهم، يبطشون يكادون الحق لأهل ويغصا عداوة والحنق، الغيفل 
عقائدهمفي والضادلأت البدع علن نشئوا الذين العلم أهل من فريق في الوصف 

عليهميتلو وأحل. رسوله، وسنة — ~تعالن الله كتاب إلن داع دعاهم إذا وعبادتهم، 
وتراهمعروقهم، في سرت الجاهلية حمية ترى فانك اتكربم، القرآن أى من شيئا 

منالله يرمحا٥ لا بما مقابلته إلن والحنق الغيفل بهم ينتهي وقد ذرعا، به محاقوا قد 
الايداء.وصروب والشدة الحنق 

يثنونإئهم حس إليه، الداعي ومن الحق إلى الدعوْ من فرارهم ت الثالثة 
يعلمِتعالن~ الله أن علموا وما منه، تخفوا ليالداعي عن ويلوونها صدورهم 

فيوامحطرابا نفوسهم، في زلزلة يحمل المحق لأف وذلك وعادنيتهم، سرهم 
•أفتيتهم 
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حقداؤنأذ< ت قوله في دعوته من نوح ثوم نرار لنا الله مثل وند 
أ>سكاراه.وأنهنإ وثمدأ ؤامم رآسنتؤأ ثاداِملم و اتشثم -*،^١ لهن لعير 

لذلكمفلهر وأكر الثبطان، سل في ونالهم الهْلل عن دظءهم الرابمة: 
منير.تماب ولا هدى ولا علم بغير الله ني جدلهم الدفاع 

كثيراأصيبوا ند فإلهم المنة تلك من التخوف إلئ العلم أهل أحوج وما 
برهان،ولا حجة بدون الباهلل عن الل.فاع إلئ بهم الجدل يمل وقد بالجدل، 
قومبائهم الكفار الله وصف وفد بيالهم، قوة أو لسالهم زلأفة علن معتمدين 

أهليجادلون إليه، للوصول ولا للحق، لا للجدل، الجدل يحبون حصمون، 
علىتغلهإ وهم إله، ملوا أن يحاولون وكبر نموّهم، في لمرض الحق 

سيلا.ذلك إلئ يجدوا ولن به، وظفرهم الداعي 
أنمؤمن كل يعلى الحق، أعداء وصفات الكافرين، حماممس هي تلمك 

ملها،طائفة أو الصفات أولئك من صفة فيه فلعل ءسينا، حانا ه نفيحاسب 
المؤمنين.عداد من ه نفيحب وهو الكافرين أحلاق أحلافه فتكون 
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قالإيات 

ِءئدءوثأه ندينة ئم وما ألأم دإبدو إف ءامئا مود من أتاثب 
نرادئم، ؛؛؛(ص؛ قوببم 1، . يثمحن دما آسهم إلا بمدعوق وما ثامنوا وأل؛با أث، 
٦،^،ؤ مسدوأ لا م ند ثإدا و يكذمحف كاوأ يثا آلة عياب ولهم متبما أثث 

لهمنل محإ، . ينمن لا ولكت ألئنسدون ئم ^! ١٠ألا . ممى هئن إثا ثالوا 
بثوكت ٠ ئي م ألا \صآأ م كآ أويئ قاو ص ئاس  XS؛١^ 

تم■إة »اثأ قثيهررم اق قزأ أ\ \زه ٥^^١ :\تف\ أك؛• لئوا نِإذا @ تلئون 
أك؛رنأوكك . بمتهون ثلنتييم ي ويثدم ِمم تمزئ أس شتم»ُون. عى إقا 

م-ها[.لالمJ: ثهندينث>ه ي وما بمثرئهم تبمت ئما بألهدئ ألثثلئ أثهدأ 
وهوقنهء ي، نا ■،ق أهة وبنهي ألوتأ الحثوْ د قولث يمحبش من ألئاتب جوثتأ 

والئنلؤثههكت يهثا شد سق د ثش هرك ^١ أ. ألجثاي-ل آل- 
جهمنتنثإ ألأئإلَاا أنمزه تثدم ه أي ئد ند ^؛١ . ألسثاد بجب لا وأس 

[.Y'n-Y«t]المر؛: أJهثادمح ولدئ 

.آحر باب من يخرج ثم i عليه إتباله انماتد يوهم ، جحره ر توارى إذا الضب خبع ص • يخادمن )١( 
وظبمها.وبض سها بمحول ونفاق شك، عرض؛ )٢( 

رذام•ياطبيم؛ )٣، 
الحٍرة.ومحو انمه. من سيرن: )٤( 

الخصومة.شديد الخصام؛ الغ. )٥( 
الزرع.الحرث: )١■( 
.ولجاخاض١نا الإثم طل الأنئة حمك الإثم: العز؛ )٧( 
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دبملم. آلثوينس وتام آم ناذن ، آنسايىر آتز ؛م 
لأسؤإقثاب ءص ؤ  ٧٥أنئجلى م ام تيز 4 قتلوأ ظل3أ لثم زؤذ نامموأ 

آقموأثث ^( ٧٥ؤ ون ى أدويهم موؤث للإ"بثي نيم أيرب ومذ إلًئر هم 
Cc  آطاعوئا ؤ محن-ماتي  ٧٤؛^؛٧ . زكثإذ U عنهآدو1وأأْ، ئق قلنأ

[.١٦٨-١٦٦ثثثي.ةتيه َثم إن \ذتد1■ أفظثأ 
يئثن لإل ومآ إوق أزد بمآ ءانّذأ آثهم ؛^٠>؛؛، ٢^•!؟؛!؛^ إل ثر ^١^ 

أنآفظن ^ يإ، تكلأوأ آن ت\ ُو^  Jlح\ آن ريذون 
تأ؛ث١^ دان آضُ انزل ع إق تاوأ كم يل ثاذا و سدا ضثلأ نحلو 

قيضتيما ممّاية أصثبتهم إذا فكبف صدودا عنلس ون يصن. ننفق\ن آل
أؤ-يك،■آوكاف . وم؛ذيئا إ-صنما إلآ أردئآ إن أم بميمون إأ*/ق ثم آديهم 

وؤأشبم( فتح لهنر وقل عنبم( مآعرص س قنآ أثم ثنلآ؛ 
♦٦-'٢٦[.]الماء: دئاص،مح 

أؤؤ إذ عئ *ثن  "ممز قال ثنيته آصندةؤ ؛ذ قظآنرآ'ا دن ؤذث• جزفأ 
ثتمتم ةمحر-ا، ؤ كأن ثتوو آثم نث ^ أتم ه @ ^١ ت4ا 
ُا/اا.'اما، ]اكاء: عظيما^ منا ئأهور معهم كنت عودة 

هنيم،c محا الرهن' و'ا؛وأ الثأو؟ ونحعؤا اثدلاهم حموا لم نز ائ؛ن !ئ ر وألن 
عكا'قنيت ِلن ^١ و،زأ ■ثسه أشد أو آم َةثتؤ الناش بمشون نغنم يق ^١ آممنائ 

قضاته.،<: ٧١فإذن ءاحدء، يوم الجمعان: التقز يوم )١( 
والأموال.الأنفس ص ادفوا: أو )٢( 

التهلحة.إز وآيد.يكم تلقون لكنكم معكم، لفاتلنا تقاتلون أنكم نعلم لو ت أي لاح* • • • ئٌلم لو أم 
الفال.عن هم أي رسوا، )٤( 
.ادفعوا• نادرووا )٥( 

التعدي.وهو الطغيازن من الله، غير الط،اغوت: )٦( 

ونفاق.هرض من تلويهم: محي ما )٧( 

نهم■ليؤثر تريد ما منهم يبغ ؛ بليقا ٢٨١
عنه.غيره ثبط أو الجهاد، عن تثانل أي ابطأ، بمعنى يطأ من • ليبطس )٩( 

ومقوله.القول بين معترضة حملة إخ: . .٠ تكن لم كأن ( ١٠)



محنة أس ي ق نآمحآ فز أو ع ق ٢ م اك محتآ زلا 
[,٧٧]اس: ، ١٧

أكنتائ ودرأ ما َةو ومهم ولأنوأ ٢ ^٢^ ؛١٣أن ,رديف ءادن ءؤسث>ءددف 
فئئيأدين ثبمو ، ٤٣أمح ئؤنبثمحمحمحأ، ٣٣

[.٩١لاكا»: ميناه عي ثآؤأ .ثنتا و1ؤكآة؛ ، ممنمرئإل حث 
هء ؤ مح، أتاثُأ ثث  i^rئؤ ئز;١^١ كدأرص أث تان؛وأ أين ؤاث 

ثغذوفأرن آليثا. عيان لم أف أذث،نيغ؛ ئثي شلا. إ؛ايتأم ولا ٥؛ تثير 
وثنمعا. ق أثعز، ؤ)؛ ألمز، بميم ألثؤمن؛ف دون ين ، آولآآ»رألآقمحن 

معينثتدوا ئؤ بتا وممزأ يكر.f( أممي سمنم؛؛_ لدا آن ألك؛ني ؤ علهفتر ئزو 
جهمف، وأذمو-و؛ ألمثممحن جائع أس إل بجليئ إدا إقؤ ٤؛-؛؛؛ ^■؛٢ ق بموئوا حئ 

مء آد ثآوأ أف ئ لإ م 4 ^٩، ثتتنة أك © متا 
ثأذثألمحن تذ ظء ، ١١٣أؤ س"ا ن حمن 
إن© ، ١٣١سلأ■ٌآ عث أثث بمتل وأن ألبمتإ وم ظم مبم 

آلناسرآءوف ثثاث^ ^١ ٠١٠ألثأوآ إئ ^١ ١٥ثإدا وئو ا  ٤١٥؛نثنمح! 

•نل وإن ثوابهم س سا ذ بقمر لا إ أي الشر، النيء في المثل بد يقرب النواة شق ر يكون ما ا نيلا 
بالكفر.ت قولهم ري1موا الإسلام، بإظهار ت يامتوكم ان 

.وانقلبوا را نكست أركرا 
القتال.تِك اللم: 

■وجدتموهم تصرمم؛ 
-uikL ; نلهم٠جواز عش حجة

الكفار.لقوا إذا كفروا نم العوض، لقوا إذا انهم بنآمرا ن كفروا ثم آمنوا 
الملص.مصلحة يخالف نما مراء • اولياء 

■نمر أو كر من لكم يحدث ما يطرون بكم: يثربمون 
حذذمنالغلفر.ت ميب ن( 

ستول.نستحوذ؛ ن( 

نعمكم.نمنعكم: و( 
الخلق.قي نته ن ويماثر هديه، ويتبعون الإيمسان، بحقوق قاتمين المؤمنين دسام ما غلبة ت سثيكلآ م( 

•ونلوبهم نيهم علن مجتزمم بهم كر ما حائكهم: دم ولل>اُين، لرسول بخداكهم الد؛ ،؛خادصن 
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لإوه % فإلا؛ ه ؟ أي ثن ثن:ذه>" @ قه ي أق ^٥ ه
دونين آزلإآء \ءيوأ ثقخذوا لا ^١ ٠١٠أفين ههآ . ميألأ لم ثمن ئاى أممت ةئّلفي 

الدزليؤ ة؛ٌو؛ إة . قث ٠ ،؛La^^' عقهًئأ ِم عقلوا آن أزدوئ ألمويبجف 
أقوأءنمثثوا وآنثمحوأ ^y\' أق؛ى إب . مبيإ ^١٢ قث ^ ألنآي بق ذفئنعأ 
يمعثثما . عقيما لترا ألمومحث أثث يلت دسوش الثومتئ ح ث1ؤلمش ق دثهتِ وآنكثوأ 

.[ ١  ٤٧- ١٣٧: زاكاء علماه نامجثا اثم ولكل وءامنتم سئ؛نءِ إن سامكم أثن 
-نثردثلكم أق ثيي ؤ( ومثلإ' إأنيِلخةر وجنهدوأ ويماي ٢ جماثار نفثوا أؤ 

Wj، ٦١١٧نثء زتا مئارْ، كن  ■ؤ© ثثثوث 'محن ،ن لم 
وآسخثتئز هدوث تذم لمجنأ أسهلسا ز يأف وثينيمول ألث1علص بير بموغ 
أكَص :ثؤن ثق م آذث ,p أق © لكذمن إئ4لم تم 

آنألاحم وألوي ,أف يوينوى أون هنتلإق لا © أواةذإ؛ن وتر 
أقيهمبنوى لا أئن تنثذه إثا © عي-م وأق وآذفيأم يأم'بم بجهددأ 

اأ-ه،[.]١^: يردددبك<ه يتمهن ي فهن ئلوبهز وأزئاث أؤر رآلإرب- 
ؤ© ، ثنصُ ض؟ رقيخHر ذؤ هم ^١ لما==م إتبمر أش 

نجم@ م ش زوا ، ^١٢١أو ;قزث آز 

وا'لكإ?.،و■المرسن محن مطرين •ذذمحن؛  ٢١)
ّالطا0:حذ.)٢( 

.ن-آكنا مزمنا دام محا أحدا يعذب أن محي له لاحظ الخ؛ ■ • ■ الله يفعل ما )٣( 
.لكثرتهاوممالا: عيالكم، شلة : خفائا)٤( 
.دنيويامحغننا عرصا: )د( 

■،توسظا : قاصدا)٦( 
ّمثقة.تقطع الماظ الشق: )٧( 
 )a( باكخلمف.لهم الإذن ر حك عن نايه محك: الله عفا
رالفاق.يالريب *رضت ارتايت: )٩( 

تقية.الإسلام فيظهرون خافونكم مرقون: ١( )٠ 
.حصنامحلجآ: ١( )١ 

.آقيلوا: لولواالأرض، في نفقا )'آآ(نئحلأ: 
البموح■كالفرس يسرعون )ّآآ(سحونت 
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مءظوله<ئتر ^١ ؤدآ تطنا ؤ نإن نبموا يما محقوأ ؛ن ألثدئتر١، ؤر َدزق ش

عيوبموى الثنهقر يأنتحى ، سد،أ يى بمنير رأ'لثإءدث ءؤأل1قفمون 
يهمد. أكسمويا 1^؛ آ'كنبم إى شثبر أه موأ أدتيرأم زمضون \لت1وثوو< 

هأة تتثلأ تثثئ ة بجا ممن م ٤^ ع ثألقبثت ص ه 
[.٦٨، ٦٧ه نغم قواق 

أمح4بمائ رلقؤما لقثدم ضإايأ< ين ءائتنا لعث ه ءنهد مذ وني ؤ. 
مممي بما،  ٢٧٧٠همثدث. وهم ورمحأ يدء ^.١ ^، ٥٥مح، ءاثضر ثآ ث. 
أزىمتؤأ أز . دكذفيى ويثا وءدوث ما أس لقدؤأ يتآ كميل ى إق 
ألْلؤَتئمحمحى ٢ؤرك ألمثوب. علني أثن وأنى وثجويتهنّ سرمِ بمثم أثن 
أث،ثثُر بجم سميل يثمدهمِ إلا :يثو0 لا وأدمى ألثدكت، ى ألثؤتي مذ 

[.U^vt>ألإه ثوائ ثكم نبم! 
وأمسآميأمولتِ يهدإ آن وؤئوأ أثو رثول جلئ، ، أ'شءلمون بليغ 

.ممهوة ؤ مأ أسد جهنم ئاو ئز لإ -آي ثغثوأ لا وس' أذي ءيل ثب 
تغيأآيثت إق أس يهتك ؛ن . ذيزذ سا جرآءم ووزأ محلا ثكيأ 

أول٦^٠؛^ نصشر إقؤ عد؟ ثق دقنأوأ وأس أندا مئ ءتر-مأ لن ئئل هثك ٠أسئدمق 
إنيمزئ عك م ولا أيا ناث، بجم أم عك قز ولا . أمح0لْ، ح ةسوأ ًْ; 

أثنيرد إقتا ؤأولندط آموقم قتبماث ولا @ شفوث و،وإ وثارا و1وع؛ه، إثي َةدروأ 
أسءايترأ أف سق؛ ري، وإدآ . هًقيمح، وهم آئثيم ويرهئ ألدتا ق نيا بمدمم أف 

®ألقعدثذ ح ذننارئ ثثالوأ نص ص^، أولوأ أتتئذه ك ح ^١ 
.تسمتها في يعيياك اكدئات؛ في يلمزك ١( 
الواحد.الني، كابعاض الإيمان عن البعد في حابهين مض: من بعضهم ٢( 
الخيد•عن إ أدبهم يشضوذ  ٢٣
يعد.ت حلاف لغزو، ا عن تعودهم ت يمقعدهم ٤( 
المتخلفين.الخالقين: ٥( 

والمعن.الغي الثلوو: ٦( 
.دصا: يرثا٧( 
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سيورىه.لا ئهن ير عق ؤثلخ ألمالف ح أن رصوأ 
ينأثث ماظ ق ثاعقم ويى أن ثثذروأ لا هل إيم ثبمئن إي؛ اوم 

بش3ؤإعناءِ إث٠ رئوي م ووظ أق رتثرى لماح 
ئمئوأعتم نممرصوأ إيأ أمث-ثوأا؛ إدا قصفتر أش . سنن َةتن بثا 

لطمبحلمدث @ ذمحبوذ ً=فامإ يتا جرآآ جهث> وثأنير يجس اقم عتم 
.[ ٩٦— ٩٤ت ]١^٧^ آلضمشزه الفتور عن ينبمى لا آش مم تمصوأ فان عمم ^^^١ 

َق،وا>_،فننه جعد أس في! وذي و أؤ ث١ثكثا بمد س ١تايل ءؤ،يى 
صدورؤ، يعا أس لبس أر تم؛' 'ًقنأ إة ورلن يإك ض دمر آء ونيت، أس 

[.١١، ١٠]انمكّوت: ألمفقاانيم همثناس ،١^١ قى أس وثنيي و ألعشال( 
ِتجانذكز هةةُل؛، محآ ي أذآ ط لإل ؤلأ :١^١ أك >تبقول 

آثنزببى ^^٦، العني ظز إثلف ظلثوئ قأنءسرْ؛ هوثبمم ق آق-ن تأق أكثالا 
غة؛ثكاق أس صثدمأ ء ا ^لأم١٨عزت؛ ثثوف؛يا رمو طاعدرص . ثهن ةثإ؛أ 

[.٢١•٢، ]سد: نمِمح 

يثأ؛نثن . أنمنيزرآ، آثم نحج ر آن تنش هلوبهر ؤ، آك;دتك حسب ^١٢ 
ومخذؤ يتأن نآثم ، ٢^١١م ي ركزقهن ميثهز قرئنحر ٢ لأرئ٤هنأ 
؟آ-ا'ا[.]محمد: ئ0ٌ زنوا وًئ ياؤ ألثئنيي.ن ثو حث رأتوم 

عدتم.ت املئتم )١( 
نمها.القذارة جعله حتى ادها وفموسهم تلوث في غ يا قذر ت رجس رى 
وعقيدته.إيمانه صعق عن كتايه بمنزلته، است كعذاب له، أذاهم ا1ناست فتة )٣( 
.فتهاتثايه لا مسة ت نحكة )٤( 
صعق.مرض! )ء( 

وهالنا.حينا عليه المغمى ت عاليه المغشي )٦( 
)فأرلئ(.توله: عن خير طاعة: )٧( 
الشال.فرض الأمر: عزم )٨( 
أحقادهم.اصعانهم: )٩( 

•بملأيتهم مذاك،م ت لأييناكهم ١( ر• 
والموارية.المراوغة دأبهم واصحا بالحق ينطقون لا أنهم أساليبهم من ولعل أسلوبه، القول؛ )اأ(لحن 
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_دمثوأس إبوؤ إئك يعأم إس أف أنسود إيق، ئمد ^١ ١٥آلثثفئون ثآءث ^إدا 
'ية ته إثم آث؛ سل ءن قثديأ ، لت1متم آمحذرأ ه تةذؤث أقنمبم إة 

دإةه 0 سهدن ي ئهر يم عق فيع ي ثم ،تنأ أقئم آِلأق 0 ِسأرن 
ءقثدة قق؛"' ئثث ءء ص قح ,لإؤ\ نإ0 محاتتأ ئيثق تقم 
تقعءؤ؛ ئم يد ز!ذ'\ 0 ,؛ jSjأك؛أة قآيث ٣ "' jaو؛ظإ تبمن 
ءكه>تيآ، ه ثسلإيأا وئم * ثثئوقُ ووض( ثءوثمُ؛* محأ أق ثون رم 

ألكمتيلآلي •مدى لأ أق إف ثم آقث نغر أن ثم دتثثفز أم آم أهر أتنعمزث 
ونثق ثشقؤأ حق ٢ أثلل رثول بمد س عق تمئوأ ت" يمونة ^؛u هم )و 

آثتديثنإق ق يملوث وا ، يمثهودل لا آتثفن١أjا وأية ، وآُلأرنيل 
بمقون4لا آمحن ه وللثئ زص ألمزآ نش ا'لأذو ء ، ^لأر4١٩ممحة 

 ]١—٨.

الإيمان.إلئ قارعون بأنفهم يثقون لا ولأنهم ونفاق، صعق من نفوسهم محي لما وصترا وقاة جثة• )١( 
والطر،العلم عن حالية أشباح لأنهم نفع؛ بدون الحاط إلئ المنية بالخشب شبهم ت منية حثب )٢( 

كليحسبون المخير. ونح الخطر حن في بها نبهوا جومحها، ئغر التي الخشية وص حثباء، جمع او 
عقيدة.له ليت من شأن وذللش يلويهم، وصعق، لجبتهم ت عليهم صيحة 

ليسراجانبهم في فالكفار هم، إلا للمسلمين عدو لا أي: انحصر، تفيد الهلرفين معرفة جملة العدو: هم )٣( 
.شبتا

.وتكبناإعراصا ءaلفوه١ رلومهم: لودا )٤( 
يعرضون.يصدون: )ه( 

ه.محمل. حول من • يتمفوا المهاجرين، اس؛ رسول عند س )٦( 
.كلهاالأرزاق بيدْ والأرض: الماوات حزاتن )٧( 
■بربهم لجهلهم ذلك يفهمون يمقهرن؛ رام، 
المؤمنين.يريدون الأذل: أشهم، يعنون الأعز: )٩( 
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قانمإر كإريات 

تعهدهلم يما المنافقين أيان في القارئ— —أيها عليك أطلت فد أراني رما، 
كلعلئ زمان كل في *~طير شر المنافقين أل علمت ولو انم، أبواب في مني 

فوفها.وتطلت بل الإطالة، هذه في لعدرتني الأرض؛ في إصلاح 
ذلائايقابل كيف نعرف أن وأردت لأرض، ا في إصلاح أي تتيعت لو إئك 
الإصلاحذلل؛، أمام الماس أن العين رأى لرأبت الماص؛ طبقات من الإصلاح 

مناصرتهسبيل في ويضحي وباطنا، ظاهنا ويناصره به يرحب م قثلاثة! ام أق
.وباطناظا٥^١ يعاديه آخر ونم والنفيس، بالنفس 

المنافقونهم وأولئك الظاهر، في ويناصره الباطن في يعاديه ثالث، م وف
المخادعون.

نريلث،لها، الغاصبين أءل.انها صد وثورتها البلاد نهقات فى .ة واحالإونظرة 
تتجضوكيف ونيعأ، أحزاتا يكونون وكيف، الصالح، على الناس م تنقكيف، 

عنوطهرت ه، نفصفت الذي الفريق ترى نفوسهم، مخيان وتظهر أحلاقهم، 
ذلكوراء ما ناسيا إليه، الناس ؤيدعو الإصلاح، ؛دللن، يرحب، أحلاقه، الخبث، 

ويرىينحر، لا وهو للمبدأ ١كءاية ترويج إلى يندفع وتراه ومشاق، آلام من 
الموس.الفريق وهو الميل، ذلك في وحياته ماله ينفق أن في سعادته 

ويصبحالقوم، س رحل الإصلاح ؛ذللث، يقوم أن عليه كبر آخر يما فر وترى 
حقداامتلأت وقد ه نفإلئ فيرجع الذائع، والميتؤ الخانم، الأثر ذلك، ول 

وماذاالرحل؟ بذلك فاعله أنن، ماذا ه نفانل فيوغرورا، وكبرا وحدا، 
يحيالا وموئا بعده، بقوم لا خذلانا ل أعددت إ فتجيبه عمل؟ من ل أعددت 
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العنتمن وأصنايا الإيذاء، من وضروبا الإهانة، من أنواعا له أعددت معه، 
عنالأبناء تتناقله لعمله، فيها وتمواطنيه، أمام تحقيرا له أعددت والإحراج، 

وعادنية.سرا له المعادي الإصلاح ؛، Uajالكافر الفريق هو وذلك، الأياء 
الممس،خبث في معه يشترك اكاني الفريق من ثن وهو نالتا، فريئا وترى 

اوضعفوالخور، بالجتن عنه ويمتاز المصلح، ذللث، عالئ والحنق الهلوية، اد وف
أماميغلهر أن ولا اللدود، عدو بأنه المصلح يصارح أن تهلع يفلا القالب، 

يداريأن للجرأ؛ وفقدانه عقيدته، ضعف، فيفهلره المظهر، بدلك، المؤمنين 
المؤمنينرأى إذا والمحارب،! والمناصر والعدو، الصديق بين فيكون ويوارب،، 

معكم•إني، لهم؛ ءالا الكافرين لقي ^١ الإيمان، لهم أظهر 
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حبيثحيوان المنافق 

الأرضنفي جحرا له بعمل الضب، وهو خبيث حيوان مثل ذلك في ومثله 
لهلوح البابتن أحد من إليه يدخل أن صائده أراد إذا بابان، له النافقاء، يسمز 

العمل،بدلك يخدعه الأخر، الباب من يخرج ثم ط ليطمعه عليه مقيل أنه بذنبه 
Wلفسب ا يعمله أليي الجحر ذللل وهو )النافقاء(، من واشتقاقه المنافق، وهكذا 

إذاحتى الناص، يراها ظاهرة الأرض في يعملها التي الربوع جحرة إحدى هو أو 
فيه.ليكون الماس عن أخفاه فد آخر ححنا أعد قد |ه إذا ، ليططلبوه إليها ذهبوا 

زمان،كل في المملحين ويخايع الناس يخايع الذي المنافق هو ذلك 
ونفاقه.خداعه فى مثله وهذا 
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والشدائدالمتن 

ولوالماهضة، الأمم علن تقع اش والئداند للض الماس س كير )١( 
علنتنطوي أنها لعلم المتنً هذه من والغاية k الشدائد هده في الحكمة عرف 
.محهاللإصلاح غنن لا ومصالح حكم 

الدينفي خصومهم من لمين مالمتقع الي يائي الملأ لهم وأصرمب 
منتمحص فامها الشيطان؛ وحزب الله حزب بين الطاحنة والحروب والعقيدة، 

يكونفاد حالما، قويا إيمانهم يكون حنن قلوبهم وتهلهر المؤمنين، نفوس 
.القوس أولك س حفل للشيطان 

فيعليه الماس يقبل أن المملح أو الداعي في الشأن أن أحرى ناحية ومن 
المصلحذلك جيش لبقي الشدائد ولولا والمنافق، المؤمن وفيهم الأمر، بادئ 

ويفتنهمبالشدائد، يبتليهم أن الله حكمة فقضم وأعدائه، أنصاره من حلثئلا 
الكاذب.■ ٢٠والصادق المنافق، س الموس لمتاز والخلوب، بالمحن 

من؛■حلمع ال-؛ن في لحلوا أنهم يربنا الإسلام في المناشن تاريخ وهمزا 
الملمينعلئ القتال الله فرصي أن ويعد ، لمسءالمين ا سواد وكثروا المسلمين، من 

يعتذرونوأخذوا نفاق، من عليه انطووا ما وانكشف، صعق،، من عندهم ما ظهر 
القتالفريمه كانت وفد الله، سبيل في والكفاح المؤمنين، مع الحرب، عن 

منيكون أن يمكن لا النفس بذل فإف عجب،؛ ولا ، وعارا وخزيا لهم فضيحة 
أغلىشيء لا فإئه يقينه؛ الله فى وازداد إيمانه، قوي ّْؤمن من يكون أيما منافق، 

=الوهن من شيء يعتورها لا ا خالصة وعقيدة الله، فى رجاء له فمن النفس، من 
الإيمانعلى دليل أكبر كان ولذلك دينه، سبيل في بنفسه يضحي أن عليه يسهل 
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مقداريريك ما الحكيم الذكر آيات من عليك تلونا وقد الله، سيل محي الجهاد 
آياتفيهم ~تعالئ— الله أنزل وقد عنه واعتذارهم القتال، من المناقين فرار 

ذلكفي التوبة سورة وأكثر وحورهم، حينهم وأبان بها، فضحهم تحصى لا 
علىووبال خزي لألها والمحنية؛ الناصحة اللف بعض سماها ولذلك النؤع؛ 
القوم.أولئك 

منحزبهم يعترض وما أذى من المالحين ينال ما أن ذلك في والعبرة 
أنشانه من ذلك كل نفوسهم؛ أو بمالهم يتعلق ما ذلك في سواء عميان، 
يكونواحتئ الضعف، من هم ويبعد الدخيل، من ويخلصهم المصلحين، يمحص 

لتدرآض ّكان >؛ؤتا المؤثرات! وبين بينه تحول مناعة فيه الشدائد، على قويا جسنا 
ؤآحٍيب[، ١٧٩عمراوت ]آل من الثيث يمر حئ علته أنتم ما عك آلمؤتن 

أقئيهم ين آلخن نتنا ؤبمد . نثنؤذ لا وئم ء١٠كثا يئيأرأ أن يرؤأ أن 'ألناس 
٣[.٢، ]انمكيوت: أوقي.بمه صدزأ أدبمت 

الطيب،من الخبيث بها الله يميز أن سوى الشدائد آثار من يكن لم ولو 
لكفى•بعض عمح، بعضه الخبيث ويجعل 

فريماالشدائد أحرجت فإذا خير®، كل الشدائد الله ارجزى • قالوا وقديما 
وداءكمينا، مرصا أحرجت قائما أمرهم؛ بادئ محي المملح مع كانوا الذين من 

يكافحأن يستطيع قويا، سلينل بعده الحسم أصبح المؤمنين، سواد محي دفينا 
فمرضوالخصوم، الأعداء بين تذاع أن أسراره على ياهمن أن ويستطع وينامحح، 

الندانس.مرصن ئم 
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المناصنأحلاق 

وماالموس بخفايا العالم ~وهو الكريم كتابه في —تعالئ— الله يرينا )٢( 
أرانانم غيرهم، عن يمتازون بها وأ-محاديا خصائص للمنافقين أل الضمانر— تكنه 

كانولو العميدة، واصهلراب القالب، مرض هي الأ-محادق أولئاك في العلة أن 
الخلق.ذلك عاى كانوا ما المرض من سليما قلبهم 

معاملةلا المخايع، معاملة له اليعاملون ألهم ت صفاتهم من ولئ ألا 
حداع-هموبالي وأن أنمهم، يخدعون العمل بذلك أيهم دروا وما المخانصر، 

أزلهءؤ_ءثندءوذ( المعاملة! تلك عاملوْ، ما فيرم حق الله قدروا ولو إليهم، راجع 
منثيء ءنل-هم كان ولو دثعثإِنه، وما أنأسهلم إلا بمدضى وما ءاننوا وأك؛ذا 
مخلوثايخايع أن تنمحف يالعاقل الرجل فإن العمل، ذلك من لأستحوا العقل 

،فكيفصِاحبه، حداع ينكثمي به ما والعلم اليقفلة من ءندْ أن يعلم كان إذا مثله 
القوس.علئ والهيمنة الشامل، العلم له إلها نعامله الدي ذلك كان إذا 

يصلونفهم بقلوبهم، لا بأجسامهم ثملون أنهم لله خداعهم أنار ومن 
ولاالناس رآءوف 'قماث، ةموأ ألملوآ إث هاعوأ ^نإدا إخلاص صلاة لا رياء الة ص

الثانأن إلئ العليق عن الدالة )\ذ\( بكلمة يثير وكأنه شلأه<، ي أئ يؤوى 
اخذوافلم الئ، كقاموا الصلاة إلئ قاموا أنهم فرض ولو يملوا، لا أن فيهم 

بلمفيد، ا؛ع بأنه مقتنع وهو الحمل يعمل فيمن الشأن هو كما بقوة، التكاليف، 
وجهبها سنغون ولا بصلاتهم، الماس يراؤون لأنهم متثاقلين؛ كارهين يولونها 

فيهم؛الله قالي الذين وهم ونشامحل، بجد صلاته إلئ يقوم لا كنلك٠ كان ومن الله، 
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0بآءدث هم ألا 0 ثادول صلاغم ءن هم ألا 0 بمتين 
٤—٧[.ت ]الماعون آلماعول؟بم وبعنمث 

قائدينسرها، عن غافلين „>دونها بها، يقومون عادة كل في ذلك مثل وقل 
به—تعالئ— الله وصف الذي الخلق ذلائ، تدبر إلئ أحوجنا وما ، لروحها 

إلئقاموا إدا مؤمنين أنفسهم يعدون مثن فكثير ا نفوسا على وعرصه الماشزط 
الواحديبالي لا غافلثن، حكمتها عن هين ما متكاسلين، متباخين قاموا صلاتهم 

مبتورةناقمة صلاته أدى صلى ؤإذا ، أوثايا أو صلاته من ونثا بترك أن منهم 
يطمئنولم بربه، مجلاته في نس يا لم يصلي وهو وتراه الديكة، تنقر كما ونفرها 

تمارينمن كتمرين حمية حركات عنده الصالة وكأن وبارئه، حالقه مناجاة إلئ 
العملذلك احادص الصلاة روح أن درى ولو أقل، ولا أكثر لا الجم ريامجة 

والأرجاس،الأوزار من سش وطهرة وربه، البد ين صلة وأنها "تعاد" لله 
حكمةهو ذلك أن المملى درى لو ومنكر؛ فاحشة كل من للنفس وتهذيب 

أنإلا مطمئن وهو إليها وقام وحقيقتها، شكلبا في كاملة لأداها وسنها الصلاة 
يديبين يقضيه زمن وأفضل عنده، وقت، أسمحي هو أدائها في يقضيه الذي الوقت 

ويثنيبه، الرحيم ربه وهو الخاضع، عبده بأنه يناجيه أن به وحوخالقه، ربه 
ويهللّب،ودنياه، دينه شؤون عر والاستعانة بالمحبادة ويخصه أهل، له هو بما عليه 
المهلععبده أنه عر العملي البرهان ؤيقيم المستقيم، صرامحله إلا الهداية منه 

لأرصا عر أعضائه أشرف بوضع مولاه عر يبخل لا الذي 
يذوقوالم قوم وهم ذلك، وأمثال بذلك الخافقين طائفة باقناع لنا من ولكن 

مخادعونتدينهم، في تجار قوم هم حادوة، الدينية للأعمال ولا طعما، للأيمان 
ذلكاجل ومن الشك، من عقائدهم ولا ١لمرصر، من قلوبهم تسلم لم مواربون، 

أعمالهم.مرصت، 
يكونفقد الدقيق، الحساب ذلك ؤيحاسبها نفه يتهم أن مؤمن كل وعر 

أهوصلاته يودي وهو يعرف أن عليه المهل ومن يدرى، لا وهو النفاق حلق فيه 
وهلوحالقه، لربه مخلهس هو أم بصلاته الناس يرائي هو وهل كسلان، أم نثهل 

تطول،أن ويتمنئ إليها يطمئن أم الكاره، فرار فيها لحل إذا الصلاة من يفر هو 
وجدهاوإن عالجها، مريضة نفسه وجد فإذا كله، ذلك فى نفسه يستفتئ أن عليه 
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إلئويقنا إيمانه إلئ إيمايا يزيده أن منه وطلب الله حمد المرض ذلك من سليمة 
ويراثبوايحاسبوا أن قبل أنمهم يحامحبوا أن المؤمنين، سان هو ذلك يقينه، 

.يراقبوا أن قبل أعمالهم 
٥؛^^إلا ؛ثن يؤوكن ولا ؤ بقوله؛ ذلك بعد المنافقين وصف الله أو بقي 

بينهمفيما أما مؤمنون، هم ت فيقولوا الناس تسمعهم حس جهرا إلا يذكرونه لا 
لهمرصوْ ولو منقهلعة، وبينه بينهم الملة لأ'و ربهم؛ بذكروذ فلا هم أنفوبين 

المؤمنين،في ن لمحأ ١ هو كما نهار، ولا ليل ولا قعود، ولا قيام في وم مايربا 
بقلوبهمالله يذكرون لا أنهم المعنئ أو جنوبهم، وعلئ وقعودا قياما الله يذكرون 

أنالممانب، فتلجئهم كارثة، بهم تحل أو مصيبة في يقعوا كان ، ندور علئ إلا 
خالقهم.وبذكروا ربهم، إلئ يرجعوا 

مميزاتهاعلى ؤإتيانه البشر، لنفوس الكريم القرآن تحليل أدق ما لله 
يحلولا الناس دع،ض نرى فقد الأذكار، ومكان العبرة موصع لتكون وخصائصها؛ 

الموتبعد وئ الموت ذكر س أكثر نر علئ > فإذا الاس، أمام إلا الله ذكر له 
الناستمصير عالئ أسما ينحرق رأيته مناسبة جاءت وإذا معه، من يسمعه بصوت 

حريصحد انه صاحبه لثري انمة هده من يكثر وتراه حالقبم، وحفوق دينهم في 
لمه ونفحلي وإذا مقبلين، ربهم وعلن مصلحين، صالحين الناس يكون أن علئ 

الرذائل.وأسفل الأخلاق أبشع علئ ورأبه ذك، س بشيء يحفل 
المؤمنينحزب بين والاصيلراب الذبذبة ت المنافقين صمات من الثانية 

فإذاوباطنا، ظاهرا الفريقين أحد مع بمحونوا أن يستهليعون فلا الكافرين، وحزب 
قالوامنهم الكفر ورووس شياطينهم إلئ حلوا ؤإذا آمنا، قالوا آمنوا الذين لقوا 
بثنوقد بهم، تهكما إلا الأول الحزب مع الإيمان أظهرنا وما معكم، إنا لهم 
قالبهمحرءض ومن مم،ضه، قلوبهم ^^٠٠ ت بقوله الذبذبة وهذه النفاق ذلك علة الله 

كله،الإنسان علئ والمهيمن الجوارح، رئس هو القلب قاف فيه؛ شيء كل مرضي 
كانؤإن الكافر فيه يشركهم لا المرض وذلك، المرؤوس، يفسد الرئيس وبفساد 

لمقلبه لأل الصالح؛ علن والحقد الحق، وكراهة الجاه، بحعس، مريصا قلبه 
لإصادح.ا وخذلان الحق، معاداة حريئا فكان والشرور، والخور بالضعف يمرض 
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الذيالضعيف ثان إفاده، في محتالا عداوته، في خبيثا فكان المناق أما 
ذلكقلب مرض ويوارب، ويداحي وبخالع، يمكر غيظه، ينفي أن يستطيع لا 

فمرضوعقابه، نوابه في به يؤمن ولم ووعيدْ، وعدم في الله يثق فلم المنافق 
ويهديالفللمانه، في به يسير نونا الجم علق يفض ولم صاحبه، المرض ;ذلك 

قيادة،بلا يسبر فهو نائدْ، اعتل كجتش الجم ذلك مثل وكان الملمات، في به 
غاية.إلئ يمل أو يهتدي أن وهيهات 

نول،نوله عمله، وءك ويفوله، يعجثك أن المنافق: احلاق من الثالثه 
والمملحين،الإصلاح في معه نكلمت، إذا الجبابرة، عمل وعمله الموفية، 
لذلك،حسرة يتفطر فلبه أن وأراك القول، في معك أفاض والمفسدين، والإفساد 
،٧١، يصفوند الناس، أمجر صلح لو أن يتمتئ وأنه يوم، كل نراه الذي الفساد، 

منعملا ولي ؤإذا خبير، وعالم ماهر، كطبجب ال، الفنللئ، من الخلاص طريق 
فيوعايثج والبلاد، العباد ظلم رأيته الشياطين، من شيهنايا رأيته لمين المأعمال 

يما عق اثآ وبنهي ٢لJت١ آلمحنؤت ق ملي س>ثلئث تن آلثاير، اي النالأرض 
المثدده4كث مها شد الآ;هأ 4، سى وك ^١ .ا ألخمايّ أث وهو ء شه 

ئصيمالإئإ آثمره لغديه أثن أق له نل، وإدا . ١لتث١د محث، لا ^١^، والقتل 
عقيدة،عن ينشأ لم قوله فإل عجت،؛ ولا [ ٢٠٦—٢٠٤]انقر٠ت ٢للإاده وثقن جهم 

والبروالمزمحن، الكافر مع يعيش أن يريد وهو صحيح، إيمان عن يصدر ولم 
المؤمنين،مع ؛3لاهره يكون أن يريد فلأنه مصلح لمان لمانه كان فإذا والفاجر، 

قلبه،عنوان فعمله خبيثة، وطويته فاسد، فلبه فلأن ممسي عمل عمله كان ؤإدا 
ومواريته.خداعه عنوان ولسانه 

المائية،وغايتهم الدنيوية، مصلحتهم إلا يريدون لا نفعتون، أنهم ت الراح 
أنيحاولون يداورون؛ عليها وللحص-ول، ؤيخادعون، يواربون أجلها من وهم 

إلىالداعي سايروا هم إذا يخشون لأيهم الخصمين؛ ؤيصادقوا الفريقين، يرصوا 
ؤإذاوالإخفاق، الفشل حفله يكون أن وعلانية سنا حزبه من وأصبحوا الإصلاح، 

الهالكين.مع فيهلكون الغلبة له تكون فقد أعدائه إلئ انضموا 
اكفكير،ذلك عاقبتهم في وفكروا الأساس، ذلك علئ مستقبلهم في نغلروا 

هذهفى الأحزاب شأن وغنمه، غرمه يتحملون حزب إلى ينضموا أن يريدون لا 
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الأحزابعن وبعيدين العنم، في كلها الأحزاب ،ع يكونوا أن أرادوا بل الحياة، 
أنيريد عجيب، غريب، فريق هو غايته، وتلك حاله، ذلك وفريق الغرم، في كلها 

مخعلئينالناس ضحى ؤإن بشيء يمحي وألا الناص، حر وإن دائما يربح 
فيلهم الله وصف من نقومهم في الخلق ذلك تمكن علئ أدل، ولا مصيين، أو 

يريدوندبأمزا يأمنوكم آيتر يددوث ءامآن ت يقول إذ كتابه؛ محكم 
الكفارمعاملة تعاملوهم لا حتى بالإيمان، أمامكم ذيتذلاهروا يأمنوكم، أن 

بقولهمقومهم ويامنوا الدولة، لكم كاسف إذا بهم تفتكوا لا وحى المحاربين، 
شانه-:-حل ونوله الغلبف، لهم ندر إذا ءى ٩ ^٢ ؤإدا لهم• 

لآتك؛تين'؛ث ؤإن م،ةؤم ظ أيم ثثالوأ أش مى ثح ذؤ َ؛اث ^١، بلإ' دمثتوئ 
•عينه تذ وتنذمحر عولإ ممد ألتِ ^١ ١٥شيب 

نمر،أو كر س لهم يحدث ما بالمؤمنين ينتظرون الأقوام أولئك أل فترى 
نثارككمأن تحق فنمعكم نكن ألم لهم• نالوا الله نمرهم ؤإل، شر، أو حير أو 

لأفالفلفر؛ س نميب، للاكافرين كان ؤإن غنمكم، في معكم اهم وننعمتكم، في 
المؤمنينعلئ لهم عوتا كانوا الهم عليهم ومنوا إليهم، مشوا سجال الخرب 

عليكم،استحوذنا ند إنا لهم: يقولون معهم، الخرب في والتواني بتخدبلهم، 
المؤمنين•من وحفظاكم معناكم بل نفعل، ولم بكم الإيقاع من وتمكنا 

بحصولهإلا يهتم ولا بمصلخته، إلا يعنى لا الذي النفعي الفريق هو ذللئج 
^٠^١فريئا لرأيت، ؛لث،= يحيهل وما حولك فيما ملنا نذلررت٠ لو ؤإنلثف شهوته، علئ 

يامحية،الالأحزاب كل مع الفريق ذلك ترى الرديء، الخلؤ، ذللث، علئ لناس اس 
أنتتهللن، الحياة هذه في مملخته لأل والبطل؛ نفلره في الحق عليه وسواء 

يرمحيأل، ذللث، أحل من ويحاول يغرم، ولا يغنم أن، يريد فهو الجميع، مع يكون، 
مالهحفغل الأموال أصحاب من كان إن زمن، كل في ويربح الأحزاب، كل 

عليهاحصل لبنيه أو له الوظانفط طلاب ص كان ؤإن واسمرها، ونماها وثروته، 
صدقوفد عليها، والمهيمن الأمور علن النائم كان وأيا الخكومة، لون كان أيا 

ريح"•لكل القلاع *يديرونا كير سيامي زعيم قول، فيهم 
فيالنافقين إفساد يكون المومنن، علن الدين أمر الخافقين إفساد وبمقدار 

كلهاالأمة نصبح لو يتمنئ الغاصب، قاف دنياهم؛ أمر الناس علئ الخصور كل 
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ؤإنوأطماعها، شهواتها ونشع بطونها، تمال أن إلا يهمها لا مخادعة، منافقة 
الثعلت،،يرؤخ الذي الخسثؤ، الصنف، ذللث، السياسي للمملح حائل أكبر 

حربوباطنه معك، ظاهره حزبا، له تجد أن تطيع نولا لونا، له تعرف فاد 
لمتصادقه أن ئئت، وإذا حزبك، من بائه تفلاهر تحاربه أن أردت إذا عليكن، 
بهتوعد مما بثر المنافقين توعد قد —تعالئ— الله كان وإذا المودة، لك، يخلص 

شرقاليهم ألئ١ي٤بم؛ من ألآسمفي ألدرك ؤ ألتتسن ءؤ.إة بقول؛ إذ الك-اذرين؛ 
وإذاومكان، زمان كل في الأمة حم في وبيل ومرض الاصادح، علئ مستطير 

أمورفي ٧ أءداء نتخذهم أن فعلينا ^^٠، قإهث ؛أندم ألئدؤ ج فيهم: قال 
فيهمونقول تتقيهم أن وعليوا آلله، قال كما فيهما العدو هم لأثهم ودنيانا؛ ديننا 
اسيمالل<:ؤسزقال كما 

بفرصيةالإسلام صدر في المنافقين أمر ، كثفقد —تعالئ— الله كان وإذا 
تحلالتي والفتن الحوايئن، فاد الشاق؛ التكليف، ؛دللث، أمرهموفضح القتال، 
منوالصادق الهلببط، من الخبيث، تميز بأن كفيلة زمان= كل في الإصلاح بحزب 

الكاذب.

شجاعةلهم تجد فلا وحورهم، حبتهم المنافقين: أحلاق من الخامس 
حتئالمعاذير، وتلمسهم القتال، عن تخالفهم في الخاي؛ الجبن ذللث، يتجلئ أدبية، 

أفبأإل ز ^١^ —تحالئ—: يقول ذللثج وفي شدائدهم، في المؤمنين ْع ي،ةونوا لا 
؛نتوذنمم ية ^١ أممن١ن عانجم مح، هثا ألرؤز• و»الوأ ألقلوْ ثإنبموأ 'محوا ثم نز 

مإثآ لرظ لولآ أممنال ^؛١ 'كنت ِد نثا ^١ ئثأ أشد آو أم َةثتان الئاس 
[.٧٧لالنساء: ئييلاه هثيونن ولا أيى نؤر غر وألأيزف فيل< ١لدتا غ هل ومب 

القتال،عن هم أنفمنعوا أن حد عند صررهم ، يقفلم جبناء كونهم ومع 
سبيلمحا ودماعيم بالواجب، قيامهم عن ؤيخدلونهم عنه، غيرهم يعوقون بل 

ئآمثولا إقنا ثلم لإحونه؛إ وإقيخ0 من،و أيعؤضن أس مؤ هد ؤ. والحقيقة: الحق 
عككاآهمهم نيئ إتق، يمحق ثآمهم للمث، ثآة ^١ عآوؤ آثحأ . ئيلأ إلا أتأس 
ؤأؤكك آ-لإر عق أشخه جدؤ يأننم ثلم؟ًىأ لفؤف، ده—، لإدا المؤن ين عثه بمثى 
[.١٩، ١٨]الأحزاب: ممإه أس عق يمح، جان خنكلمنمز أثه ئأحسط قنيأ 
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الضعف،عليهم وامسون الجبن، تملكهم كيف الأية هده من ترى قانت 
أُصارهم،واصطربت أعينهم، دارت وقد رأيتهم بالقتال وطولوا الخوف جاء فإذا 

المسلمونوتوجه الخوف ذهب فإذا الموت، غشية به حلت من نظر إليك ينظرون 
جدإذا أنفسهم في حالهم هو ذلائs حداد، بالمنة المؤمنين ملفوا وتركوهم للقتال 
يعوقونذلك فوق وهم حروبهم، في المؤمنين مع ؛الاندماج وطولبوا الجد، 

امتراككموذعوا ا إلينا هلم ت لإخوانهم ويقولون القتال، عن ويشهلولهم المؤمنين 
الله،سبيل في القتال عن ويبخلون المساعدة، عن بانفهم يشحون القاتلين، مع 
غيرداموا وما يفينإه، و ت بقوله والتنبيهل الشح ذلك الله علل ثم 

.منهم ذلك تستبعد فلا W مؤمنين 
فيماحكما ورسوله الله يرصوا لم أيهم المنافقين أوصاف من المادمحى 

غجرومرجعهم المؤمنين، حكومة غير فحكومهم حلاف، من لهم يعرض 
~الله كتاب هي الزاع عند المؤمنين حكومة أن يرينا ~ذعالى~ الله فإل مرجعهم؛ 

إندألرنول ام إز ردوث سي ؤ ترعم ؤؤ0 يقول؛ وفها ه، رسوله وسنة تعالى" 
[.٠٩]اس: ع % ذزهك تأم أق نحن يفم 

انمحبؤة،رموله ومنة المعصوم، الله كتاب غير إلى فيتحاكمون هؤلاء أما 
'نالبنهموإذا المعصوم، محل ويحلونهم وأوليانهم، ملواغيمهم إلئ يمحاكمون 
آيهترأإعمول أرمى إل ثر ^١١٠٢ ؛ محدوداعنك صن.وا ورسوله الله إلز يالمحاكمة 

آنأءِ؛وا وقد أصمن، إل سءاَكما آن نمذوذ ئ-إك، ين آتيي ومآ إنك أزد يثآ »اتنوأ 
ما^ ١٠مالوأ يم يل ثإدا . تميدا ئاثلأ يْنأهم آن الثتمحن وثرب يهء يكئروأ 

>ثئوداه.عنلك بئذوث زآّق وإئ آثي أنري 
أدمىقوله: في إليه الحاكمة عن إعراضهم علة الله بنن وفد 

الإعراض،ذلك علة وهو ونفاق، مرض من أي• نلويهاده، ؤ ما أف بملم 
يعرضأن يمكن لا والفاق انثك من قلبه ملم الذي المؤمن أف بذلك يربنا وهو 
المومنتن•حكومة عن 

منأونوا محا بكل عنه يدافعون الذين التقاليد أمار على الأية هن-ْ أشد وما 
الذينالمقلدين على أشدها ما نعم الله، دين عن يدافعون أيهم ويعتقدون قوة، 
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أكتافهم،وهزوا رؤؤسهم، لووا رسوله وسنة الله كتاب إلئ بالرجؤع طالبنهم إذا 
هذهيفهمنا بمن لنا ومن رسوله، وستة الله كتاب من نحن أين ت لك وقالوا 
*وشيوخنا أئمتنا فهمها كما السنن وأولئك الايات 

المنافقين،شؤون من شأن المؤمنين حكومة عن الإعراصن أف عرفوا ولو 
لوالساعة؛ قيام إلى بالفسهل الناس بين لتقوم الله نمبها محي الحكومة هذه وأف 

بالقرآنبومليم لنا من ولكن العاقبة، وتدبروا الأمر، في لفكروا ذلك عرفوا 
عليهموشاهد ادعوا، فيما عليهم حجة أنه يعرفوا حش وأسراره، لمعانيه وفقههم 

اهداللهم تلاوته؛ حق يتلونه ولا غافلين، إلا القرآن يمروون لا هم الله، عند 
يعلمون.لا فإنهم قومي؛ 

إياهم،وموالاتهم المؤمنين، باعداء انتصارهم المنافقين؛ صفايت، من الماع 
يملكونلا الحق أعداء أن لعلموا حما مؤمنين كانوا ولو متهم، العزة وابتغاوهم 

لغيرهم؟يملكونها فكيف، لأنفسهم، العزة 
وجندهالباطل لا وحزبه، الحق العزة مصدر أن لحلوا مؤمنين كانوا لو نعم 

قأدرْ أدرْ بميم آبجغوث ألثومه دون من أوِلآ» ألكنج-ن تثؤذوف 
منثان هو بالأذى المؤمنين علئ يعود فبما وناصنا ولثا الكافر فاتخاذ يعاه، 

المنافقين.شؤون 

العزةابتغاء أهو الاتخاذ، ذلك أساب عن الكريم القران يتساءل نم 
جميعهاالعزة فإن منهم العزة لطلب اتخاذهم كان فإن آخر؟ شيء هو أم عندهم؟ 

عندبوقوفه إلا الرحل عليها يحمل ولا طاعته، طريق من إلا تنال فلا وحده، لله 
١وسنه الله حدود 

الباطل،وأنصار الحق أعداء من العزة ابتغانهم في القرآن خطاهم وكما 
إث،دجم-ا نج، للمؤمنين والذل هم، لأنفالعزة ادعانهم في 

الآل»ثغذيرا وؤن ؤللعوظ ولر؛-ومحء المر، رف أ'لأدلآ من؛ا آمحءز هبص آكدئن 
٨٠[ ]المافقوزت بمامؤيآه 

يوالونهذا زماننا ني الإيمان ياJءون ممن فريقا أن ذلك في والعبرة 
بلباطل، إبطال أو حق محت على بهم تعينوا ليلا ويمافونهم للبلاد، الغاصبين 
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صديقانه الرجل ويفخر ومنزلة، مكانه أصحاب أعزاء، عظماء ليكونوا يوالونهم 
العاصي،لذللث، أمته بصور أن إلى الصداقة هذه تجره وقد محسوبه، أو فادن 

علئحربا يصح أن الصديق لدلك صه إحان به يصل قد بل ممتهنة، حقيرة بصورة 
رتبةأو إليها، يصل معدودة دراهم ذلك من وحظه عليها، للغاصب، معوانا أمته، 

ذلكأن درى ولو الخالدة، والعفلمة الدائم، العز هو عنده وذللت، عليها يحصل 
إلاشيئا يعطيه لا وأنه له، مخلصا يكون أن قبل ووطنه لأمته مخلص المستعمر 

العزةأن لعلم المكين هدا ذلك عرف لو مضعفة؛ أصحامحا الثمن منه أحد حيث 
والكرامة،الخلق مصدرها يكن لم التي الكاذبة العغلمة وامتهان ه، نفاحترام في 

لهالخير وان لفرصر، ا به ويفترصر الدوائر، به يتربصر عدو من تنال، لا العزة وأن 
معهويعاون الحق، علئ يناصر0 من يصافي بل وولأد0، له عدوا يصافي ألا في 

=المحارب للكافر المنافق موالاة هي الغاصب موالاة تجعل أن شئت ولو 
المسيل.أمامك ووضح الأمر، عليك لمهل 

ومغاربهاالأرضي مشارق فى لمين الملبلاد الغاصبين أولئك أف ذلك وأيه 
الأرض،في الله حدود عظلتؤ حيث إلا لمين المببالي الإقامة لهم ب، طيلا 

ذلك"ولولا حلالا، كان ما وحرم حراما، ماكان منها وأبيح الحرمات، وانتهكت 
الملمين.مع يعيشوا أن امّتطاعوا وما إقامه، لهم محنابث، ما 

يدفيه تقطع بأحنبي محتل الملمين بلاد من بلد أي بربك؛ لي قفل ؤإلأ 
بلادمن بلد أي بل الخمر؟ فيه تحرم أو محمن؟ زان فيه يفتل أو سارق؟ 

المشريعمحل الوضعي التشريع فيه ويحل العلني؟ الزنا لمه بماح لا الملمين 
لهوعونا والماد، للاحرام صالحة مباءة والجرم الفامق فيه ويجل. الماوي، 

وتحريمالحدود، بإقامة تطالب أن شتت ولو والمحرمات، الوبقات كل على 
وقحين،انمjيا لدلك لفات المشرح في الله دين إلى والرجؤع المحرمات، 

نمسكوء_ئصت انماب، وأذناب الغاصب من بل وحده، بإ الغاصمن لا 
ثعوا،لأتللك؛ها.لحرب 

بشهواتهمالماس نغل وهو حلئ، معروف، نلان^ من ب، الغاصوحظ 
دينهم،في صلحوا الماص أل ولو القيد، الجدي العمل عن وصرفهم وأهوائهم، 

٧٣٣



أحلومن واحدا، يوما بينهم يعيش أن الغاصب اسطاع ما أخلافهم، في ونهوبوا 
بينالحد نار ؤإصرام الجمع وتفريق الأخلاق، إفساد على وسعه يعمل دلك 

فوقوالمحرمات المقاصد من بجيوش لمين الميخزو فهو والجماعات، الأفراد 
جيوشوهي والمهلكات، المدمرات من وآلاف ل، لاحتال ا من بجيوض لهم غزوه 

لأفوالرقي؛ المدنية بامم يحتلها التي للامه الغاصب يها يتقدم للنفوس محببة 
يتفقلا العلني الزنا وتحريم العشرين، القرن في تليق لا وحشية المارق يد قطع 

سمومهمهي تلك وتأخر، حمود المسكرات وتحريم القانون، كفلها التي والحرية 
.يعتمدون وعليها يعيشون، بها الي الفتاكة، وآلاتهم القتالة، 

علئويعتمدون الحساب، ذلك علئ يعيشون أيهم لهم الوالي عرف لو 
منمباشر طريق من يكن لم إن والفضيلة، والخلق للدين الهدامة المعاول أولئك 
علئمستطير شر هي لهم موالأتا« أن لعلم اللم ذلك عرف لو مباشر؛ غير طريق 

علئوتعاون الأرض، في لهم وتمكين وشعبه، بأمته فتاكة وحرب السالخين، 
والعدوان.الإثم 

ليضر،لا بهم وينفع ليعطيهم، لا منهم ليأخذ الناس بعض يواليهم قد 
تكونوقد لذلك، الناس بعض يواليهم قد نعم الناس؛ لمصالح نفوذهم ويستغل 

أيهمعرفوا غورهم وسروا خبروهم الدين ولين الموالاة، هذْ في صالحة نيته 
أنهمنه يحوز الدين الوقت، ففي أخوة له يرقبون ولا عهدا، لصديقهم يرعون لا 

ويصدافته،به ويفحون المجي، ظهر له يقلبون وصيامتهم لاستعمارهم حمم 
غاليا،الثمن نقامحوه حيث إلا شيئا صديقهم يعهلوا أن يمكن لا أخرى ناحية ومن 
الشخصية،الصداقات اب حعلى حتى ؤيثجرون شيء، كل في اومون يفهم 
وقفصررهم أل ولو أصزوا، وقد إلا ينفعون ولا أحذوا، وقد إلا يعملون فلا 
الثمنمنه ؤياحدون أمته، في يضرونه ولكنهم الأمر، لهان لهم؛ الموالى حد عند 

منلها ويا أمة، ؤإصرار نخص بمصلحة المسالة فانتهت، شعبه، اب حعلى 
فليسلوالمستعمرين الغاصين حبتح يحرفا لم ومن بائرة، ونجارة حاسرة، صفقة 

يحلو.ما لنفسه يختار ذللثح وبعد نواياهم، علئ ووقفا حبرهم، من 
وكثيريالأيمان، كثيري فتراهم ،، الحلفمن إكثارهم صفاتهم من الثامن 

إممألله فتقول• أيمانهم، وعن عنهم يحدثنا الكريم والقرأن الكذب، 
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cأش ءؤبملموك< ت بقول وتراه ،ه، بمر؛وثرقوم وإيخلإ هم وما لمنهظم 
أفإلأ مثزأ وما مارأ ؤ ينا نئثوأ إنشؤن تو ويتئهإ أو؛ئي جمنث  ٧١٥وه'  ٧١٥

إداذنمكإ أد يقول■ ونراه [، ٧٤ت ]التوبة ضهوءه من وؤبموئ آس أعننهم 
يناج-رآء جهثز ومأويهنَ يجس إيم تهم ؛^^ ١٠عتم شرصؤأ إلوم انهثن 
الأس ؤاث عنم ئرصوأ ثان عنيم لرصزأ يظم ثلمون . ثةستول ً=قازا' 

[.٩٦، ٩٠]اضة: ألثنسق\له ١^^ عي ي-ربج( 
أنهميعتقدون ولا هم، بأنفيئفون لا أيهم الأيمان من إكثارهم ومحبب 

فيجدفيه، الناس ثقة بغمد بشعر أن ه نففى الثقة ففد فيمن والشأن صادقون، 
يصدق،الذي الرجل أما الثقة، هذه من شيئا يعوض عله أيمان؛ إلئ حاجة في ه نف

يالحلفح.وتقويتها بالأيمان، أحاديته تأكيد عن أغناه فما صادق أثه ه نففي ويعتقد 
المنافقين=عن الله يحكيه الذي الرديء الخلق ذللث، ت، نأملأئلثح ولو 

نفوسهم.في كامنين حلقين عن للث، لتكئفح 
الناس؛علئ والتلبيس الكذنمط، تغطية محاولة ت وثانيهما الكذبح، ت أولهما 

كديةول،كنهم الأمر، لهان ين ميلغير كدية كانوا ولو كدبة، أيهم يظنوا لا حتى 
صادقون.أنهم الناس يروا أن يريدون 

صادق،أثه ويريهم الماس علئ يلبس أن الكاذب، يستطيع ، كيفندري ولا 
أنيستطع لا بنفسه، تفته وصاعن، الكذب،، ه نفمن يحس الذي الكاذب وأن 

وكلماوامالمِح، فنون من اتخذ ما لذللثج اتخذ وإن تضييفه، على الماس يحمل 
المنافقونفاوكالث، متره، وهتك أمره، افتضح كما حلق من عنده ما محتر ش بالغ 

إلنيتقدمون نفاق، من نفوسهم عليه انطورتح ما تروا لم الأيمان من يكثرون الذين 
منإكثارهم هو البرهان ذللث، بهم، الثقة وإضاعة كذبهم، علئ جلئ ببرهان الناس 

الأيمان،أولل؛، إلئ احتاجوا ما صمائرهم أمام صادقين كانوا أئهم ولو الحلف،، 
؛rifآم ّهز، ءن صدإ جنه آتتبم ^٢^١ فيهم: يقول، "مالئ- الله أن وحمنا 

تلأناكاؤأثظوه.

 )١(.

■نجس )٢( 
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هوكما له، وتقدسا الله، لاسم تعغليمِا الأيمان اتحدوا ما أيهم والمراد 
العظم،الله اسم إلى يالرجؤع المتخاصين بين النزاع قطع من الأيمان، وصع 

أمرهم،وفحيحه حالهم، كثف من لهم وقاية الأيمان اتحدوا هؤلاء إل بل 
كمااللائق، وصعه غير في بوصعه وامتهنوه التصرف، بدلك الله اسم قدسوا 
صورةواتخذوا إياهم، المؤمنين حربإ من لهم جنة الشهادة بكلمة نهلمهم اتحدوا 
الشهادةكلمة كانت وما الدنيا، في للصلاة التاركين عداب من لهم وقاية الصلاة 

وكدللئحالأنيرة، في المذاب به يحل ثم الدنيا في المذاب من صاحبها لتقي 
اللهسمع ؤإئما الدنيا، في اللوم من للناس وثابة لتكون الله شرعيا ما الصلاة، 

الإنسانبها عد ليالإنسان أعمال من وغيرها والصلاة الشهادة كلمة من شؤع ما 
شيء،كل فيهم فمرض قلوبهم مرنت الماففين ولكن والأحرة، الدنيا في 

الصحح.وجهها غير إل وحولوها حقيقتها، عن الأشياء وصرفوا 
بالحلف،كذبه يستر وأن كاذبا، يكون أن المافق فى الشان إف ت القول وحملة 

ذلكإحساسه ولولا كاذب، بأيه يحس لأئه الباطلة؛ ؛الأيمان المصبحة من نفسه ويقي 
.صادها يكون أن المؤمن في والشأن الأيمان، هذ0 إلئ احتاج ما ه نفأمام 

فانماحلفه ؤإذا باليمين، قوله '1ييل إلئ حاجة في يكن لم ذلك أجل ومن 
التقديس،حق له ومقدسا واسمه، —تعالئ— لله معقنا النزاع، لقطع يحلف 
اللهدين عن الناس يمنعون النافقين إف أي; ، شزءن »اؤذنثوإ وقوله: 

عملفكل عليهم، ومحوبون المؤمنين من معدودون لأيهم يئة؛ اليرة البتلك 
بعدالله يقول ولذلك ؤيوذيهم؛ الملمين سمحة يشوه أن شانه من عنهم يصدر 
منوطهرنا وبينهم، بيننا باعد فاللهم يعملوزه، يتقارأ ما مثائ ؤإنإم ذلك: 

وأوزارهم•أحلالهم 
هملأنفوامنهالهم بالصدق، وتهاونهم كذبهم أحلاقهم: من التاسع 

فيمعين مذهتا لهم يكن ولم الأدبية، الشجاعة فقدوا بقوم وجدير وكرامتهم، 
وهوالخلن، وهذا بصدق، يحفلون ولا بحق، يعنون لا كدبة، يكونوا أن الحياة 
جنةالأيمان واتخاذهم الحلم،، س إكثارهم وهو المابع، للخلق كالأصل الكذب 
ووقاية.
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أله محمدا نبيه ؛عرف الإسلام، دعوى في كذبهم عن الله كثف ولقد 
لملأئهم تمدنهم؛ فلا الله= رسول إنلئ، شهد لك وقالوا جاءوك إذا المنافقين 

تقيةذللن، يقولون وائما الشهادة، في الشأن هو كما وافتناع، يقين عن ذلالث، يقولوا 
بكذبهالله شهد ومن بكذبهم، يشهد —تعالئ— الله ؤإن أصحابك، ومن مناك 

فيوق/إئك، مام إس آف وّوإا إغت ئئبد ئازأ ال!ثنئون جآءث ^إدا • يصدقه أحد لا 
لءئ3ه.أصج! يمدإة وأس 

والعقيدة،الدين في أعدائهم المؤمنين على قاصرا النافقين كذب يكن ولم 
يكذبونتراهم ولذلك القلب، مرض آثار من أثر لأئه فيهم؛ متاصل حلق هو بل 

أنصاركم.ومن معاكم إنا إليهم خلوا إذا لهم يقولون الذين الكافرين علئ حتن 
تحرمهمالمناغقين عن يحكي وهي -تعالئ- الله فول إلئ نرى ألا 
ألإنلإ->وذهئ بنولوث ئائئإ آق!اك> إل، ثر أم ؤ. المؤمنين قتال علف الكاذربن 

ؤإنأبدا آنيا دؤ يع ولا  '٣تمخى لمنثمّ يإ كف لآم، ثن 'كمروأ 
الؤخإ رين معهم همحرن لا همم؛ هأ . إء!و>؛ إثأم ئمد وأممه لث،ث؛ب؛ر مئلثم 

قرمة أقد لانثن . يمزرى لا ئز ألأدبز لثرلى ممنزرض ول؛ن ثمثوم 
[.١٣— ١١]ايحشرت رسهوله لا زم يأمم دلك أممه نن صدور؛دم 

ومنأنصارهم، مع حمئ ء وحبنا حزبهم، مع حنن كذبة أنهم ترى قانت 
اللهقول وتأمل عيره؟ ْع يصدق فكيف نفه، مع يكدب له حلما الكذب صار 

كيفأبداه، موا .أدؤ يع ولا تذؤ تممي لمابمتَ عنهم حكاية -تعالئ- 
إمملثمي بقوله' الله جنهم بقا وكيف القول، ويوثفون الوعد، يوكدون 

المظؤأ ؤوؤأن كذبة لأئهم •تهتره؛ ءمحًون لا لممحأ ^؛؛؛٠ يقول: نم ٥^^^، 
يقاتلونلا لأئهم القتال؛ علئ يثبتون فلا ألأذبزه، ثولك قثروهم ُأبم بمتثمم 

إله• أى لا وثم ت الله قال ثم باحامهم، بل وعقائدهم، بقلوبهم 
الهاية.في الخذلان علهم كب 

فرؤعمن وهو الوس، ؤإحلافهم المهد، نقضهم أحلأنهم; من العاشر 
أنواعأصر من وهو والمواثيق، باليهود يتعلق ْطه خاصى نؤع أيه غير الكذب، 
جعلوتد شيء، في والإيمان يتفق لا ولذلك الناس؛ يمص-الح وأختكها الكذب، 
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